
NVI

Arealplanbehandling i NVE
Årbok2003/2004 VPM-notat 1/2005

Hkon Dreyer Sæter (forfatter/redaktør)

'l.,'-iff':. ·• - ._

av?

.,,..·-'
?,, -,

• '. ?i
.. -

...,,...-
. •-r-}.j- I

- I
, \

.:_,;.:,(:
die,.a.' ..r., .  .,..
oa;o i-"'.

it.aT,;,flf,"'"990.;,,..'...Id<
%e



VPM-notat 1/2005
iRegionsiefero areal lanmedarbeidere

Fra:Hakon Dre er Sæter

Asvarlig: Steinar Schanche

Dato  7. januar 2005

NVE 200200895-3

498.0
Are Mobæk

Saksnr.:

Aiv:

pi:

Sign.:

Sign.:

Arealplanlegging i NVE

Årbok 2003/2004



Forord
I vår behandling av arealplaner moter vi mange spørsmål om hvilke forhold som vi bør )egge vekt på,
og hvilken praksis vi skal folge i våre innspilJ og uttalelser. Særlig utfordrende er det å avgjøre når
NVE skal fremme innsigelse til planene. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre både prosesser og
kvalitet på planarbeidet, med tanke på effektiv og rask behandling, likebehandling, godt samspilJ med
andre etater, og gode, klare innspill og uttalelser. Det er også svært viktig at arbeidet med arealplaner
og flere av de andre oppgavene ved regionkontorene og VPM, ses i sammenheng.

Etter at regionene har fått økt, delegert myndighet i disse sakene, har VPM fått bedre tid ti) å
koordinere arbeidet med arealplaner, til a utvikle rutiner og retningslinjer, og til å svare på spørsmål
som kommer opp. Denne årboka har som intensjon a samle og oppsummere det som foregår i NVEs
arbeid med arealplaner. VPM har som mal sammenstille en årbok hvert år. Vi takker alle som har
bidratt i diskusjonene, og ser fram til nye og avklarende diskusjoner i året som kommer.

Steinar Schanche
seksjonssjef

Håkon Dreyer Sæter
plankoordinator
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Innledning

Koordinering av NVEs planbehandling gjøres av seksjon for plan og miljø ved hovedkontoret.
Kommunikasjon mellom regionkontor og hovedkontor foregår til daglig med telefon, e-post, samt
enkelte møter når vi står overfor kompliserte saker som bør diskuteres nærmere. I disse sakene trekkes
gjeme også seksjonssjef og ekspertise fra staben i V inn. Planbehandlingsrutinene er grundig beskrevet
i kvalitetshåndboka som ble revidert siste gang i oktober 2004.

I tillegg til den løpende kontakt mellom region- og hovedkontor, tas det sikte på å gjennomføre
plansamlinger for hele etatens arealplanbehandlere med to års mellomrom. Forrige samling ble
avholdt i Tønsberg våren 2004. Fra høsten 2003 ble det gjennomført møter med regionkontorene
enkeltvis, for å diskutere enkeltsaker og planspørsmål på et mer detaljert nivå. Det kan også være
behov for å holde enklere samlinger/møter (en dag) årlig eller oftere, der det møter minst en
planmedarbeider fra hvert regionkontor. Samarbeid på tvers av regiongrensene bør etterstrebes.

I tillegg til interne møter, er det også eksterne møtearenaer av ulik art der hovedkontor og/eller
regionkontor deltar. Det kan være planforum, informasjonsturer til kommunene, prosjekter knyttet til
revidering av retningslinjer og annet. Denne erfaringsutvekslingen og belysning av problemer vil bli
oppsummert her. Årboka vil også ta for seg en del enkeltsaker som fungerer som presedenssaker. Vi
har i 2003/2004 hatt viktige innsigelsessaker, klagesak og meklingssaker. En har a1lerede blitt prøvet i
Miljøverndepartementet. Det gir en pekepinne på hvor vi går videre. Jeg vil samtidig understreke at de
fleste saker er løst i godt samarbeid og forståelse med kommunene, og at saksbehandlingen på alle
regionkontorene holder et høyt nivå.

Denne årboka er ment brukt internt i NVE og har først og fremst som mål å koordinere vår
planbehandling slik at vi legger listen like høyt i konfliktsaker uavhengig av hvilket regionkontor som
behandler saken. Det vil være en oppsummering av årets framdrift i løsningen av problemstillinger, og
forhåpentligvis vil årboka også være til nytte for nyansatte som en introduksjon. Årboka vil støtte opp
under KHB for planbehandling, og gi en oppsummering av de endringer som gjøres fra år til år. Deler
av årboka vil gi retningslinjer som et styrende dokument for de problemstillinger som har blitt løst.
Disse løsningene er også formidlet som V-notat til regionsjefene.
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Milepæler på plansiden i 2003/2004

Planbehandlingsrutiner i kvalitetshåndboka

Kvalitetshåndbokas flytskjema for og beskrivelse av produksjonsprosessen for NVEs behandling av
arealplaner og verneplaner (produksjonsprosess 6.3.2) ble justert 1. februar 2003. Produksjonsprosess
byttet i 2004 navn til kjerneprosess. Kjerneprosess, flytskjema og sjekkliste ble revidert i oktober

2004.

Plankoordinator ved hovedkontoret er prosesseier, og har ansvaret for å få oppdatert kvalitetssystemet
på dette området. En viktig oppgave er å få tilknyttet nødvendige styrende dokumenter som avklarer

problemstillinger som har kommet opp. Det er i siste revidering lagt til ytterligere styrende
dokumenter til vårt flytskjema. Det er skrevet mer om kvalitetsarbeid for plansiden mot slutten av
dokumentet, blant annet om resultatene fra revisjonene ved regionkontorene.

Målet med kvalitetshåndboka har vært å få en mest mulig enkel prosess som samtidig ivaretar kravet
til kvalitet på de dokumenter som går ut fra NVE. Vi har forsøkt å beskrive behandlingsmåten mest
mulig enkelt og samtidig fullstendig. Endringer og justeringer av kvalitetshåndboka vil skje
kontinuerlig, på bakgrunn av de innspill og synspunkter vi får fra regionene. Altså: Slike innspi11 og
forslag mottas med takk.

Med virkning fra 1. februar 2003 ble underskriftsrutinene for uttalelser til arealplaner endret. Alle
uttalelser til kommunale arealplaner etter pbl., herunder uttalelser som inneholder innsigelser, skal
skrives under av regionsjef. Forutsetningen er at innsigelser avklares med Seksjon for plan og miljø,
som igjen har ansvaret for å avklare vanskelige saker med overordnede. Dette gjelder også saker der
det kan være vanskelig vurdere om det skal gis innsigelse eller ikke. Det er regionsjefen som nå har
det endelige ansvaret for at NVEs uttalelser/innsigelser er tilstrekkelig kvalitetssikret før de sendes.

Uttalelser til planer som kommer fra OED, andre departementer eller direktorater skal sendes fra
hovedkontoret, og underskrives av avdelingsdirektør for V eller VED, avhengig av sakens betydning.
Dette gjelder f.eks. konsekvensutredninger og forslag til utredningsprogram. Det kan i hvert tilfelle
likevel bestemmes at saken kan underskrives av regionsjef.

Også uttalelser til fylkesplaner og fylkesdelplaner skal underskrives av avdelingsdirektør ev. VED.
Slike planer omhandler ofte regionalpolitiske spørsmål som er utenom vannressursavdelingens
ansvarsområder. Også for disse planene kan det i hvert tilfelle bestemmes at regionsjef skal
underskrive saken.

Vi har prøvd å få fram at en i de ulike trinn i behandlingen skal vurdere behandlingsmåten, med sikte
på en mest mulig enkelt og rask saksbehandling. Selve uttalelsen bør være mest mulig presis, og rette
seg direkte mot de forhold vi har konkrete merknader eller innsigelser til. Det bør også gis konkret,
positiv tilbakemelding når det er grunn til det. Det er ingen grunn til at vår uttalelse skal referere
planen eller bestemmelsene, dersom det ikke er helt nødvendig for å unngå misforståelser om hva vi
har merknader til. For mer generelle merknader og ønsker bør vi i størst mulig grad henvise til vårt
faktaark om arealplanbehandling.

Produksjonsprosessen er utarbeidet med bistand av en arbeidsgruppe bestående av Stein Nordvi,
Magne Geir Verlo, Hakon Dreyer Sæter og Kjell Bruer (sekr.).
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Faktaark for reguleringsplaner

Faktaarket ble trykket i midten av oktober 2003. Faktaarket er ment som en informasjon til
kommunene tidlig i planleggingsfasen, og vil forhåpentligvis forenkle og effektivisere vår behandling
av slike saker. Bruk faktaarket som vedlegg til brev ved planoppstart og høring, og utdyp viktige og
saksspesifikke momenter i selve brevet.

Faktaark for kommuneplaner, nynorsk utgave

Med god hjelp fra RV ved Verlo, samt nynorskekspert Traagstad, ble den nynorske utgaven av
faktaark 4-2002 klar til bruk i oktober 2003. Det er gjort enkelte endringer og rettelser fra
bokmålsutgaven, men innholdet er stort sett identisk

Planmøter høsten 2003 /vinteren 2004

I løpet av høsten 2003 og påfølgende vinter har det blitt gjennomført planmøter mellom
plankoordinator og planbehandlere ved regionkontorene for å diskutere plansaker og utfordringer på et
mer detaljert niva enn pa plansamlingen.

Plansamling 2004

Årets plansamling gikk av stabelen 11.-13. mai i
Tønsberg. NVEs planmedarbeidere, vertskapets
regionsjef, deler av VPM og V-ledelsen var
representert. Referat fra samlingen er vedlagt

NVEs planmedarbeidere på det tidspunkt var:
RS: Turid Bakken Pedersen, Grethe Heigås og
Pål Høberg
RØ: Sigrid Langsjøvold og Gaute Gan gas
RV: Magne Geir V erlo
RM: Ole Espas og Pernille Bruun
RN: Eva Forsgren og Stian Bue Kanstad

Tidligere planmedarbeider Siri Stokseth arbeider
nå fullt på flomsonekartprosjektet, Tore
Sollibråten og Gunnar Kristiansen har gått over til
tilsynsarbeid. Hege Eiken Hartveit fra H er ansatt
i stillingen etter Pål Høberg, som har gått over til
Multiconsult. Stian Kanstad jobber nå med
konsesjonssaker, og Eva Forsgren går over til
tilsynsarbeid. Stillingen etter henne er na besatt,
og Anita Andreassen ønskes velkommen fra 1.
februar 2005. Hun kommer fra planavdelingen i
Narvik kommune.

I
}

Blide kolleger i mai

--

Båtbefaring mellom Skien og Porsgrunn.
Birgitte Hellstrøm fra Skien kommune
orienterer.
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Kompetanseutviklingsplan  /  V-skolen

VPM har som malsetning a lage en kompetanseutviklingsplan for våre arbeidsfelt. Når det gjelder
planarbeidet, foregår mye av kompetanseutviklingen gjennom det daglige arbeid, de møter som er
nevnt i dette heftet, samt kurs og konferanser eksternt. Dette heftet vil derfor kunne fungere som en
slags kompetanseutviklingsplan. Møter og erfaringsutveksling er nevnt, og bak i årboka vil det være
en opplisting av vårt veiledningsmateriell, viktige fagtidskrifter, faglitteratur, kurs/konferanser og
planlinker på internett. Vær vennlig og hjelp til med supplering av disse.

På den nyopprettede V-skolen vil de viktigste begivenhetene i denne sammenheng bli nevnt. V-skolen
finnes på intranettet under NVE-skolen.

Arealplan på NVEs internett

NVEs nye internett har en kort introduksjon av saksområdet, samt linker til faktaark og eksisterende
veilder og retningslinje, og enkelte viktige dokumenter. Se under
vann\ vassdragsforval tning\arealplanlegging.

Verneplan for vassdrag på NVEs internett

Det er lagt ut informative sider med tema knyttet til verna vassdrag på NVEs nye internett. Slå opp
under vann\vassdragsmiljø\verneplan for vassdrag.

Prøveprosjekt  i  Vestfold: Felles statlig uttalelse

Fylkesmannen, Statens vegvesen og NVE har forenklet arbeidet med kommunale arealplaner.
Kommunene mottar nå en felles uttalelse fra de tre etatene.

I stedet for tre separate uttalelser fra regionalt statlig nivå, mottar kommunene heretter ett felles brev
fra Fylkesmannen, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat. Innhold og
konklusjoner i brevene er samordnet.

Vestfold er det første fylket som iverksetter en slik ordning. Tiltaket er et resultat av
samarbeidsprosjektet mellom ni offentlige etater og næringslivet.

I løpet av vinteren 2004/2005 skal veilederen Vestfolds lille grønne revideres. NVE RS vil sørge for at
våre tema blir innarbeidet.

I tillegg utarbeides det kommuneplanavtaler der statlig regionalt nivå har gått sammen om en samlet
framstilling av statlige krav til utarbeidelse av kommuneplan. Utgangspunktet er at planer som har
fulgt denne avtalen kan følges opp med reguleringsplaner uten høring av disse etatene. Dette er
prosjekter som vil bli spennende å evaluere. Fokus på overordnete planer, samt tidsbesparelse med
siling av detaljplansaker er viktige stikkord.

Denne årboka

.. er ny fra i år, og startet en sen ettermiddag, da jeg innså et behov for å få oversikt over alle de
spørsmål og problemstillinger som er kommet opp. Her kan alle følge med, og få et bedre grunnlag til
adelta i diskusjonene. Etter at underskriftrutinene ble endret har det dessuten blitt bedre tid til å drive
koordineringsarbeid og svare på spørsmål fra regionkontorene. Saksbehandlingsrutinene fungerer etter
mitt skjønn meget bra. Hovedkontoret får inn de mest konfliktfylte sakene, dere er flinke til å holde
oss orientert om tvilssaker, og sender kopi av de enkle sakene. Noen erfaringer har allerede kommet
gjennom revisjonsrapporter for kvalitetssystemet. Mer om dette bak under kvalitetsarbeid.
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På trappene

PLUT

Høringen av planlovutvalgets/MDs NOU med forslag til ny planlov er gjennomført. Utvalget foreslår
en helt ny struktur for plantyper i Norge. Utvalget utfordrer vassdrags- og energiforvaltningen ved at

de - forenklet fortalt - onsker at både prosesser og innholdet i (areal-)vedtak også innenfor vårt område

skal skje i medhold av phi. NVE har sagt at forslaget er ineffektivt og ikke formålseffektivt ift målene
for vannressurs- og energiområdet. Det sies at Børge Brende ikke liker forvaltningsreformer for

reformens egen skyld. Men han er opptatt av synlige resultater og tilpasning til EUs regler.

Antakelig vil PLUTs forslag i hovedsak legges bort, og kun enkelte mindre endringer vil fremmes for

Stortingsbehandling. Her er et av dem:

Plan- og bygningsloven ble endret med virkning fra I. juli 2004. Etter dette tidspunktet er mulighetene

for "omkamp" gjennom klage og innsigelse redusert. Hensikten er raskere og mer effektiv behandling

av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i kommunene.

Lovendringen innebærer at innsigelse eller klage ikke kan fremmes når den samme innvendingen
allerede er behandlet i en overordnet plan. Det kan for eksempel gjelde ny klage over bebyggelsesplan

som vedtas med grunnlag i en tidligere avgjort reguleringsplan eller ny innsigelse mot en
reguleringsplan som bare stadfester kommuneplanen.

Rundskriv T-2/04 gir opplysninger om hvordan lovendringen skal iverksettes:

htt ://odin.de .no/filarkiv/2 l 6079/RundskrivT2-04. df

Se også Planjuss nr. 1- 2004.

Her følger pressemelding fra MD fra 16. januar 2004:

Vil ha slutt på tidkrevende omkamper i plansaker

Kronprinsregenten har i statsråd i dag fremmet forslag til endringer i plan- og bygningsloven.
Lovforslaget skal hindre kostbare og unyttige omkamper i plansaker. Det skal ikke lenger være mulig
å fremme innsigelse eller klage når den samme innvendingen er behandlet tidligere. Hensikten er
raskere og mer effektiv behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i kommunene.
(16.01 .04)

- Samarbeidsregjeringen arbeider for å forenkle og effektivisere plan- og bygningsloven slik at
utbyggingstakten kan øke og flere komme i arbeid. I juli innførte vi tidsfrister for saksbehandlingen.
Nå foreslår vi å fjerne muligheten for innsigelse mot forhold som tidligere har vært gjenstand for
innsigelse og blitt avgjort. Det bør heller ikke være mulig ? trenere saksbehandlingen med klager
over forhold som er avgjort på tidligere trinn i prosessen, sier miljøvernminister Børge Brende.

Lovforslaget innebærer at innsigelse eller klage ikke kan fremmes når den samme innvendingen
allerede er behandlet i en overordnet plan. Særlig fra byggebransjen er det framhevet som unødig
tidsforsinkende og fordyrende at innvendinger gjentas på lavere trinn i plansystemet når en skal
avklare et byggeprosjekt. Det kan for eksempel gjelde når bebyggelsesplan vedtas med grunnlag i
en tidligere avgjort reguleringsplan eller når en reguleringsplan bare stadfester kommuneplanen.

- Mange har opplevd tilsynelatende kverulerende klager som ved at de blir gjentatt bare bidrar til å
utsette et prosjekt eller vern. Det sløser med ressursene i offentlig forvaltning. Denne regjeringen vil
fjerne unyttig papirarbeid i kommunene. Derfor ønsker vi stanse omkamper i plansaker,
understreker Brende.
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Lovforslaget er utredet av et regjeringsoppnevnt utvalg - planlovutvalget - som fremmet forslag til en
rekke endringer av plan- og bygningsloven i mai. Forslagene som vil bidra mest til effektivisering av
forvaltningen har vært prioritert.

Planlovutvalget har levert en rekke forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Jeg har konsentrert
meg først om de endringene som bidrar til å få mer igjen for offentlige kroner og gir mer effektive
kommuner. A hindre omkamp og langvarig strid mellom naboer eller myndigheter er viktig i denne
sammenheng, understreker Brende.

Fra Stortingets spørretime 5. mai 2004 har jeg klippet dette fra Brendes svar til Marit Arnstad:

Regjeringen har også lagt frem forslag til endringer i bestemmelsene om konsekvensutredninger

som gjør disse enklere. Samtidig følger forslaget opp EU-direktivet om konsekvensutredninger
for planer og programmer som Stortinget har besluttet skal tas inn i EØS-regelverket. Forslaget

ligger til behandling i Stortinget.

Det arbeides nå med forslag til lovbestemmelser om utbyggingsavtaler i Kommunal- og

regionaldepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet. Disse kan foreligge til høsten.

Allerede på grunnlag av Planlovutvalgets første delinnstilling fremmet Regjeringen forslag om

tidsfrister i planbehandlingen. Disse trådte i kraft 1. juli i fjor (2003). Arbeidet med endringer i

plan- og bygningsloven er derfor godt i gang.

Når det gjelder de øvrige forslagene fra Planlovutvalget, innebærer de omfattende endringer i

forhold til dagens regelverk.

Det er behov for en grundig vurdering av det omfattende horingsmaterialet. Videre har
Planlovutvalget i sin utredning vist til at en del spørsmål krever videre bearbeiding før

utformingen av et endelig lovforslag.

Også bygningsdelen av plan- og bygningsloven gjennomgås nå av Bygningslovutvalget. Etter
planen skal Bygningslovutvalgets innstilling foreligge våren 2005. I Innst.O.nr.67 (2002-2003)

om tidsfrister i planleggingen har energi- og miljøkomiteen i sine merknader regnet med at
Stortinget vil få til behandling en proposisjon som gjennomgår plan- og bygningsloven samlet.
Jeg vil derfor avvente resultatet av Bygningslovutvalgets arbeid, slik at det kan foretas en

gjennomgripende revisjon av hele plan- og bygningsloven med sikte på bl.a. bedre samkjøring

av plan- og byggesaker.

FLOWS

NVE deltar i et interregprosjekt i Nordsjøregionen som ser på håndtering av flom i arealplanprosesser.

Samarbeidspartnere er lokalisert i Sverige, Tyskland, Nederland, England og innad i Norge
samarbeider vi med Åsnes og Bærum kommuner, samt Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i

Hedmark.

Et samlende motto for a11e prosjektene er "Living with floods in a changing climate". I alle

prosjektene jobber man på tvers av både landegrenser og profesjoner. Gjennom alle de ulike
prosjektene tar man sikte på å kunne gi beslutningstakere bedre informasjon om flomfare og hvordan

man skal kommunisere dette til folk som bor i de flomutsatte områdene i Nordsjøregionen.

FLOWS er et akronym og står for "Floodplain Land Use Optimising Workable Sustainability".

FLOWS-prosjektet er finansiert over EUs interreg-program. Interreg er en satsning fra EU for å bygge

opp et «Regionenes Europa», hvor målet nettopp er abygge ned grensehindre og stimulere til økt

samarbeid mellom grenseregioner. Derfor er den fylkeskommunale og kommunale deltakelsen viktig i
prosjektet.
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Prosjektet er satt sammen av fire arbeidspakker. Arbeidspakke 1 har et teknisk fokus og tar for seg

gode eksempler på tekniske løsninger for modellering og kartlegging. Arbeidspakke 2 fokuserer på de

sosiale aspektene ved flom. Blant annet er det nylig gjennomført undersøkelser for å sammenligne

hvordan beboerne i de ulike landene oppfatter flomfare. Den tredje arbeidspakken handler om

beslutningsprosesser, herunder arealplanlegging i flomutsatte områder og den siste og fjerde

arbeidspakken handler om kommunikasjon av resultatene fra prosjektet. Det vil avholdes en

internasjonal konferanse i prosjektet på Lillehammer i januar 2005. Prosjektet skal avsluttes i 2006.

Arbeidspakke 3 er mest relevant for vårt arbeid på plansiden, Det jobbes med å sammenstille en

rapport som viser dagens status for planleggingssystemet for alle deltakende nasjoner. Videre vil vi for

Norges del se på svake og sterke sider ved dagens system, og komme med forslag til forbedringer.

Parallelt pågår det demonstrasjonsprosjekter i Åsnes og Bærum kommuner. Åsnes skal utarbeide en

kommundelplan for flomutsatt område, og Bærum skal se på problemstillinger langs Isielva, blant

annet utarbeide en tiltaksplan i samarbeid med NVE RØ. Bærum kommune har allerede levert en

rapport som har sett på flom- og naturskader fra

• '; kommunens stasted. Hensikten er a kunne

0 behandle henvendelser i saker vedrørende flom
». s'-,

I og naturskader pa en korrekt og effektiv mate,

forebygge skader, få bedre rutiner for bruk av

gjeldende regelverk og kjenne sin juridiske

stilling ved ulike skadetyper.

Mer om dette p ww.Ilg s au

Den norske delegasjonen på konferanse i
Cambridge i november 2003. (Asnes og Berum
kommuner, Hedmark fylkeskommune, OED og
NVE)

Revidering av retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte områder, inkludert
kvikkleireområder

Etter vassdragsdagene og plansamlingen i år, ble det tatt initiativ til diskusjonsmøter omkring

kvikkleire i plansammenheng, men også faresoner langs vassdrag generelt. Det ble holdt tre møter ( 17.

juni, 31. august og 3. november 2004) der vi har samlet FM i Telemark, Statens bygningstekniske etat,

NGI og NVE RS og hovedkontoret.

Arbeidet vil nå tas videre ved at det organiseres en mer formell prosjektgruppe sammensatt fra de

nevnte etater. FLOWS prosjektet foreslås brukt som en form for referansegruppe. I tillegg vil de

diskusjoner og møter som holdes i forbindelse med planbehandling underveis gi viktige innspill til

prosjektgruppen.

Målet med prosjektet er en tydelig forankring og klare regler for håndtering av arealplaner og

byggesaker som berører fareområder langs vassdrag. Dette gjelder spesielt områder med fare for

kvikkleireskred og flomområder.

Det vil bli utarbeidet rapport med forslag til forbedringer i regelverket som gjelder for etablering i
fareområder med tilknytning til vassdrag. Forslaget er planlagt ferdigstilt sommeren 2005.

Prosessen vil gi en møteplass for å diskutere beslutningsprosesser og naturlige prosesser i vassdrag;

gjensidig økt forståelse.
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Bakgrunn:

• NVE har i noen år praktisert oppfølging av kommunale arealplaner i henhold til NVEs
Retningslinje nr 1/1999: "Arealbruk og sikring i flomutsatte områder." NVE har også
utarbeidet flomsonekart for ca 400 km elvestrekning, som har gitt mulighet for detaljert svar
på hvilke områder som berøres av flom/ oversvømmelse. Basert på erfaringene som er høstet
ønskes en gjennomgang og videreutvikling av retningslinjene.

• NVE har i samarbeid med NGI klassifisert kvikkleiresoner etter fare- og risikoklasser. Det vil
etter planen foreligge slike soner for 100 kommuner i 2005. Det er ønsket en tydeliggjøring av
ansvar og hvilken konsekvens de ulike klassene skal ha for framtidig arealbruk.

• NVE deltar i et Interreg-prosjekt i Nordsjøregionen som ser på håndtering av flom i
arealplanprosesser. I dette arbeidet inngår vurdering av og eventuelle forslag til endringer i
dagens regelverk og prosedyrer.

• Begge typene fareområder berører prosesser i vassdrag og samme ansvarlige fagmyndighet
(NVE). Derfor ønskes regelverket som gjelder for disse områdene sett i sammenheng.

Innhold i arbeidet:

• Statusoppsummering mht dagens regelverk og erfaringer med praktisering av dette innenfor
tema flomfare og fare for kvikkleireskred (fare knyttet til vassdrag).

• Foreslå beste praksis med hensyn til innarbeiding av hensyn til fare for kvikkleireskred og
flom i arealplaner og byggesaker. Gode eksempler til illustrasjon.

• Vurdere behov for endringer i NVEs Retningslinjer nr 1/ 1999; herunder om veiledningsdel og
retningslinjedel bør skilles.

• Vurdere tiltak fra overordnet myndighet; så som revidert Rundskriv T5-97, innarbeiding i
Teknisk Forskrift?

Organisering:

• Prosjekteier: Steinar Schanche

• Prosjektgruppe: NVE (Hallvard Berg, Erik Endre, Hakon Ster), NGI (Odd Gregersen), BE
(Karianne Simenstad), Fylkesmannen i Telemark (Elisabeth Danielsen).

Arealplanlegging i kvikkleireområder.

Utgangspunktet for NVEs og FMs behandling av planer i kvikkleireområder er NGI og NVEs
veiledningsforslag: "Veiledning ved bruk av faregrad-, konsekvens- og risikokart, og områder der det
er leireforekomster". NVE RS og RM har allerede benyttet denne i uttalelser og møter i forbindelse
med utbyggingsplaner. Vi jobber som nevnt med aviderefore dette veiledningsmateriellet til en
oversikt over prinsipper/prosesskrav for planlegging og utbygging i leirområder, tilpasset plannivåene.
Dette vil gi kommuner og utbyggere informasjon om hvilke utredninger, analyser mv. som kreves for
å kunne godkjenne plan. Dette vil integreres i revideringsprosjektet som nevnt over.

En gruppe bestående av geoteknisk ekspertise ledet av NGI vil utarbeide tekniske retningslinjer slik at
konsulentene som leies inn til utredningsarbeid legger opp arbeidet etter samme mal.
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Resultatene fra dette arbeidet vil først foreligge neste år. Inntil videre skal veiledningsforslaget til

NGI/NVE i program for økt sikkerhet mot leirskred benyttes. Eksempeldokumentene DL 200301462-

5 I 200402922-3, DL 200403774 og DL 200303183 (Skien, Trondheim og Verdal) kan benyttes som
midlertidig støtte i saksbehandling av tilsvarende saker.

Det er viktig å understreke at utbygging i leirområder ikke kun skal vurderes i forhold til fareaspektet,

men at det gjøres en helhetsvurdering der også naturverdier tillegges vekt. Utgangspunktet er at

fareområder ikke bør bygges ut.

EUs vanndirektiv

Regjeringen besluttet 27. oktober 2004 at Miljøverndepartementet fortsatt skal ha

koordineringsansvaret for gjennomføring av EUs rammedriektiv for vann med fylkesmannen som

regionalt ansvarlig.

Rammedirektivet for vann omfatter alt ferskvann (innsjøer, elver, grunnvann) samt kystnære

sjøområder. Formålet med direktivet er å bevare, beskytte og forbedre tilstanden i vannforekomstene.

All vannforvaltning skal, i henhold til direktivet, koordineres ut fra det siktemål at alle
vanneforekomster innen utgangen av 2015 skal oppfylle klare miljømål knyttet til forurensning og

biologisk mangfold. Dette krever et tett og godt samarbeid mellom alle myndighetsorganer innenfor

vannforvaltningen.

For mer informasjon om vanndirektivet vises det til NVEs intranett under faginformasjon, og NVEs

internettsider:

htt ://www.nve.no/modules/module 109/ ublisher view roduct.as ?iEntitvld=7045

Pressemelding fra MD om regjeringens beslutning finnes her:

htt ://odin.de .no/md/norsk/temaer/forurensnin /nvheter/022051-070137/dok-bn.html

Miljøhandlingsplan og landskapskonvensjonen

Per Einar Faugli leder en arbeidsgruppe som skal utarbeide Miljøhandlingsplan for

Vannressursavdelingen for 2005-2007. Planen skal være ferdig i løpet av vinteren. Oppfølging av

landskapskonvensjonen vil integreres. MD tok initiativ til et møte med NVE og OED 13. desember
2004, som en oppfølging av et fellesmøte med flere departementer i juni. Det ble drøftet hva
OED/NVE gjør eller kan gjøre for å følge opp prioriterte satsinger (artikler i landskapskonvensjonen)

fastsatt i møtet i juni:

• Integrere landskap i politikk på områder som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på
landskap ( artikkel 5d)

• Bidra til å bevisstgjøre folk i det sivile samfunn, private organisasjoner og offentlige etater om
betydningen av landskapet og endringer i det (artikkel 6A)

• Gi befolkningen, lokale og regionale myndigheter og andre mulighet til å medvirke i
utforming og gjennomføringen av landskapspolitikken (artikkel SC)
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Avklaringer i plan behandlingen

Samordnet behandling etter vannressursloven og plan- og bygningsloven

Vannressursavde]ingen har i dag ansvar for behand]ing av mottatte arealplaner. Samtidig avgjør V

hvorvidt ulike inngrep i vassdrag er konsesjonspliktige etter § 8.

Vannressursloven har bestemmelser om at vassdragsmyndigheten kan fastsette i forskrift eller i det
enkelte tilfellet at det ikke trengs konsesjon etter loven for tiltak som må ha tillatelse etter noen
opplistede lover, eller er tillatt i reguleringsp]an eller bebyggelsesp]an etter pbl. Ansvar for vedtak
etter§ 20 har til nå ligget hos KTV fordi vedtaket erstatter konsesjon som alternativt skulle vært
behandlet av KTV.

En rekke tiltak i og langs vassdrag er nært knyttet til arealbruk rundt vassdraget. Det kan feks være
flomtiltak, bekke1ukkinger som en del av et større planlagt arealinngrep, brubygging som en del av
veiprosjekter, eller grunnvannsuttak som en del av bebyggelsesplaner eller hyttefelt.

En særskilt konsesjonsbehandling av vassdragsdelen av slike tiltak vil i mange tilfelle gi unødig
dobbeltbehandling. NVE kan i mange tilfelle oppnå de samme resultatene ved å utnytte merknader til
reguleringsplaner, eventuelt reise innsige]ser for å sikre at nødvendige hensyn blir tatt til
vassdrags fag I ige s pørsmå].

Det vil være en fordel om den samme enheten i NVE kan bruke de ulike virkemidlene vi har når det

gjelder koordinering mot pbl. KTV og V har derfor kommet til at ansvar for behandling av arealplaner,
konsesjonspliktvurderinger og bruk av§ 20 plassers i V.

V-notat 7-2004 av 24. september 2004 (DL 200403222-1) gir nærmere beskrivelse av hvordan vi skal
behandle saker etter vannressursloven. Notatet er tilknyttet KHB som styrende dokument. Dokumentet
gjengis her:

Det vises til notat av 17.9.2004 fra KTV, der ansvaret for bruk av vannressursloven§ 20
overføres fra KTV til V, gjeldende fra 17. sept. 2004.

Følgende interne regler for vannressursavdelingens behandling av disse sakene:

1. VPM har det overordnete, faglige ansvaret for disse sakene.

2. Regionsjefen har myndighet til å skrive under brev som gjelder avgjorelser etter
vannressursloven§ 20. Ved tvilstilfeller og ellers ved behov ska] VPM konsulteres.

3. Avgjørelser etter vannressursloven§ 20 er ikke enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. For å
være presis, skal derfor ikke begrepene å vedta og vedtak brukes, men i stedet å avgjøre og
avgjørelse/avgjerd. Det er ikke klageadgang for slike avgorelser, se OEDs brev av 13.4.2004
(sak 200105918-28).

4. Som det fremgår av KTVs notat av 17.9.2004, skal § 20 brukes så langt som råd når behandling
etter pbl eller annet lovverk som er nevnt i § 20, er tilfredssti11ende for de allmenne interesser
som vannressurs]oven skal ivareta. § 20 skal ikke brukes for rene vassdragsinngrep som
kraftverk og vannuttak, der det er nødvendig å fastsette bestemmelser om vannuttak,
minstevannføringer e11er vilkår som ska] følges opp under drift.

5. For grunnvannsuttak viser vi til V-notat 6/2004, sak nr. 200403202-1.
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Notatet nevnt i punkt 5 er også innarbeidet i V sin kvalitetshåndbok som et styrende dokument.
Notatet gjengis i sin helhet her:

Uttak av grunnvann -veiledende, interne retningslinjer for vurdering av
konsesjonsplikt og interne regler for saksbehandlingen

Bakgrunn

I enkelte av de kommune- og reguleringsplanene som NVE får til behandling er det planlagt a
forsyne boligområder og hytteområder ved uttak av grunnvann. Spørsmålet blir om
grunnvannsuttaket er konsesjonspliktig og må konsesjonsbehandles, eller om planen med
tilhørende bestemmelser er tilstrekkelig til å ivareta grunnvannsinteressene.

NVE får også i andre sammenhenger spørsmål fra kommuner og enkeltpersoner om hvor grensa
for konsesjonsplikten i praksis går.

Det er ikke ønskelig at NVE får til konsesjonsbehandling grunnvannsuttak som enten er

ubetydelige i forhold til de interesser vannressursloven skal ivareta, eller saker som like godt
kan avklares gjennom plan- og bygningsloven. Det må derfor skje en utsiling av saker som skal
konsesjonsbehandles. Notatet gir veiledende retningslinjer for denne utsilingen, og
retningslinjer for saksbehandlingen. Notatet gir ikke retningslinjer for konsesjonsbehandling av
grunnvannsuttak, vi viser til egen veileder fra KTV.

Konsesjonsfrie grunnvannsuttak etter vannressurslovens bestemmelser

Grunnvannsuttak er regulert i vannresursloven kap. 8. I flg. § 45 første ledd kan grunneier uten
konsesjon ta ut vann til husholdning og husdyr på eiendommen. Det trengs heller ikke
konsesjon for vannuttak som er naturlig for virksomhet som det er vanlig adrive på slike
eiendommer(§ 45, annet ledd bokstav b). Grunnvannsuttak til boliger eller hytter trenger ikke
konsesjon dersom uttaket forsyner den enkelte bolig eller hytte.

Vassdragsmyndigheten (i dette tilfelle OED) kan gi forskrift som fastsetter grense for
konsesjonspliktige grunnvannsuttak. Slik forskrift er ikke vedtatt. Vassdragsmyndigheten kan
ved forskrift eller enkeltvedtak også bestemme konsesjonsplikt for andre grunnvannsuttak en
det som fremgår direkte av § 45. Heller ikke for dette er det vedtatt forskrift.

Vannressursloven § 18 (hjemmel til å avgjøre konsesjonsplikt) gjelder vassdragstiltak og ikke
grunnvannsuttak.

Hvor bør grensa for konsesjonspliktige grunnvannsuttak ligge?

Grunnvannsuttak til den enkelte eiendommen, boligen eller hytta kan altså skje uten konsesjon.
Spørsmålet blir hvilken grense for konsesjonsplikt som bør praktiseres dersom et
grunnvannsuttak skal forsyne flere boliger eller hytter.

I NVEs forslag til forskrift til vannressursloven var det foreslått en grense for konsesjonsplikt på
100 m?/dogn, tilsvarende 50 personekvivalenter. Denne grensa kan være et utgangspunkt for å
diskutere konsesjonsplikten i praktisk saksbehandling. I følge anbefalt metode for fastsettelse av
antall berørte bygninger i forbindelse med forskift om klassifisering av vassdragsanlegg,
tilsvarer et uttak til 50 personekvivalenter ( 100 m3/døgn):
- 21 boliger (en boligekvivalent= bygning der det i gjennomsnitt bor 2,4 personer).
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- 262 hytter (en hytte tilsvarer 0,08 boligekvivalenter, forutsatt at hytta nyttes 30 dager pr. år).

Grensa samsvarer godt med drikkevannsforskriften (vedtatt av Sosial- og helsedepartementet). I
følge denne skal alle drikkevannsanlegg som forsyner mer enn 20 boliger eller 50 personer
godkjennes av Mattilsynet. Dersom dette følges, vil det bare være konsesjonsplikt for ganske få

grunnvannsuttak til boliger og hytter. I tillegg må en foreta en skjønnsmessig vurdering av

reservoarets sannsynlige kapasitet og mulige virkninger på vassdrag og miljø (allmenne

interesser).

Vannuttak til industriformål, offentlig vannforsyning, turistanlegg og til salg på det åpne
marked er i utgangspunktet konsesjonspliktig. For campingplasser kan det imidlertid være
aktuelt å vurdere uttaket på samme måte som for hytter og boliger.

Bruk av samordningsbestemmelsen i vannressursloven § 20.

I flg. vannressursloven § 20 kan vassdragsmyndigheten fastsette at det ikke trengs konsesjon for

tiltak som er tillatt i reguleringsplan. Denne muligheten bør nyttes for å unngå unødig

konsesjonsbehandling. Samordning etter§ 20 (reguleringsplan erstatter konsesjonsbehandling)

forutsetter at planen gir tilstrekkelige opplysninger til å vurdere virkninger på reservoaret og
vassdrag som influeres, og at planbestemmelsene sikrer hensynet til allmenne interesser dersom
dette er nødvendig.

Det er vannverkseier, kommunen og Mattilsynet som har ansvaret for kvaliteten på vannet,

herunder ansvar for å sikre tilsigsområdet. Kommunen bør i forbindelse med uttalelser til
reguleringsplaner gjøres oppmerksom på at den må sikre areal oppstrøms uttaket (pbl. § 25 nr. 6

spesialomr%de "vannforsyningskilde med nedslagsfelt").

Veiledende, interne retningslinjer for vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven for
grunnvannsuttak.

1. Vannuttak som skal forsyne maksimum 20 helårsboliger eller I 00 (private) fritidshytter trenger

normalt ikke konsesjon etter vannressursloven, dersom ikke særlige forhold tilsier dette. Av
særlige forhold nevnes sannsynlige begrensninger på magasinets kapasitet, fare for tørkeskader,

påvirkning av vannføringen i vassdrag nedenfor og lignende. For elvematet grunnvann kan
grensa for konsesjonsplikt være større, særlig dersom uttaket ligger ved en stor elv som ikke vil
bli vesentlig påvirket.

2. Vannuttak til industriformål, offentlig vannforsyning, turistanlegg og til salg på det åpne

marked er i utgangspunktet konsesjonspliktig. Vannuttak til mindre campingplasser kan

vurderes på samme måte som for hytter og boliger (punkt  I).

3. Dersom ikke særskilte forhold tilsier noe annet, skal det for grunnvannsuttak til boliger og
hytter som inngår i reguleringsplaner som regel avgjøres at uttaket ikke trenger særskilt
konsesjon etter vannressursloven(§ 20). Dette gjelder også uttak som er større enn det som er

nevnt i punkt  1  foran. Forutsetningen er at planen gir tilstrekkelige opplysninger til asi at
uttaket ikke vil medføre nevneverdige ulemper for slike allmenne interesser som
vannressursloven skal ivareta, ev. har bestemmelser som ivaretar hensynet til berørte allmenne

interesser. Bare dersom det er nødvendig å fastsette vilkår som ikke kan inngå i

reguleringsbestemmelsene bør saken konsesjonsbehandles etter vannressursloven § 8.
Kommunen skal gjøres oppmerksom på ansvaret for å sikre areal oppstrøms uttak gjennom pbl.

§ 25 nr. 6.
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Interne regler for saksbehandlingen ved vurdering av konsesjonsplikt for grunnvannsuttak

I. Vannressursavdelingen har ansvaret for oppgaver knyttet ti] vurdering av konsesjonsplikt ved
uttak av grunnvann. Vannressursavde1ingen har også ansvar for åta avgjørelser etter
vannressursloven § 20 om at tiltak som er tillatt i reguleringsplane eller bebyggelsesplan etter
pbl., eller har tillatelse etter andre lover nevnt i § 20, ikke trenger konsesjon etter

vannressursloven. Seksjon for plan og miljø, har det overordnete, faglige ansvaret for disse
sakene sentralt.

2. Henvendelser som gjelder vurdering av konsesjonsp1ikten ved grunnvannsuttak skal besvares av
regionkontorene. Regionsjef har ful1makt til skrive under brev i denne forbindelse. Svar på
slike henvendelser er ikke vedtak, fordi NVE ikke kan avgjøre konsesjonsplikten for

grunnvannsuttak på samme måte som for vassdragstiltak (vedtak etter vi. § 18). Det må derfor
fremgå at NVEs svar er NVEs vurdering e11ermening i saken.

3. Regionsjefene har myndighet til å skrive under avgjørelser etter vannressursloven§ 20 om at
grunnvannsuttak som inngår i reguleringsplan ikke trenger særskilt konsesjon etter
vannressursloven. Slik avgjørelse skal normalt innarbeides i NVEs uttalelse til reguleringsplaner
som omfatter grunnvannsuttak.

4. Ved tvilstilfel1er skal VPM konsulteres. VPM skal ved behov drøfte sakene med KTV og
grunnvannsekspertisen ved HBM. Grunnvannsekspertisen ved HBM vil gi regionkontorene råd
i disse sakene ved behov.

Vi har liten erfaring med slike saker, og vi er klar over at dette notatet ikke gir svar på alle
spørsmål. Retningslinjene vil derfor bli justert når vi har vunnet mer erfaring. Notatet er et
styrende dokument i Vs kvalitetshåndbok.

Notatet er avklart med KTV og HBM.

Urban bydrologi

Overflateavrenning i tettsteder  -  Vannressursavdelingens ansvar og rolle

Vannressursavdelingens arbeid idag
Dagens arbeid med overflateavrenning tettsteder i stor grad knyttet til vår myndighet og ansvarsrolle
som forvalter av vannressursloven samt vår ro11e som ansvarlig myndighet når det gjelder fare knyttet
til vassdrag. Vi spiller også en aktiv rolle mot kommunene og andre arealforvaltere gjennom
tlomsonekartprosjektet.

NVE's myndighet og ansvarsrolle
Ansvarsforde]ingen mellom NVE og kommunene når det gjelder arealbruk er godt beskrevet i
Retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte områder (Retningslinjer 1/1999). Veileder 1/2002
Behandling etter vannressursloven m. v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og
grunnvann beskriver regler for saksbehandling etter vannressursloven og gir informasjon om forho]det
til plan- og bygningsloven og andre re]evante lovverk.

Det viktigste momentet i forhold til plan- og bygningsloven (pbl) er kommunens ansvar som
planmyndighet etter pbl. Ved utarbeide1se av arealplaner plikter kommunen å kontakte
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fagmyndigheter og innhente uttalelse i spørsmål som hører inn under vedkommende myndighets
saksområde, for eksempel NVE i spørsmål som gjelder fare for flom, erosjon og isgang. Alle planer
etter pb1. som kan ha virkning for vassdrag eller grunnvann ska] sendes NVE. Som statlig
fagmyndighet når det gjelder vannressurser har NVE myndighet ti] å fremme innsigelser ti] arealplaner
etter pb1. Dette gjelder både dersom det er fare for flom, isgang og erosjon. NVE kan også pålegge
eieren av et anlegg (f.eks et kulvertanlegg) som frembyr fare for menneskeliv eller annen manns

eiendom å sette anlegget i forsvarlig stand (jfr. Farvikbekken i Fauske). Ved behandling av arealplaner
er det vanlig å understreke at arealdisponeringen ikke må bidra ti] å øke flomavrenningen i tilstøtende
vassdrag.

NVE mener at bekker i prinsippet bør være åpne og bekke]ukking vi] normalt være konsesjonspliktige.
Åpne bekker er mindre ømfintlige for flomskader, både fordi de normalt har større kapasitet og fordi
det er lettere å ha oversikt over avrenningsforholdene i ekstreme værsituasjoner. Det er mange
eksempler på at stykkevis lukking av bekker har ført ti] underdimensjonering av kulvertkapasiteten
som igjen har ført ti] betydelige skader som følge av oversvømmelser. Kommunen vi] ofte være
økonomisk ansvarlig for skader i slike tilfelle fordi det er et kommunalt ansvar åta hensyn ti] faren for
skader som følge av denne type tiltak.

Flomsonekartprosjektet
Hovedformålet med flomsonekartene er å gi kommunene et bedre grunnlag for arealplanlegging og
beredskap. Flomsonekartleggingen utføres langs de store vassdragene og gir vannstand og vanndekket
area] ved forskjellige vannføringer. Flomsonekartene er et ledd i NVE's forvaltning av flere områder
innenfor temaet overflateavrenning i tettsteder arealplanlegging, byggesaksbehandling og

planlegging av flomsikringstiltak.

Vannressursavdelings rolle og arbeidfremover
Det er flere måter NVE og vannressursavdelingen kan bidra til en bedre håndtering av
overflateavrenning i tettsteder:

• Bidra til å utvikle og formidle kunnskap om overflateavrenning og utvikle redskap for
kommuner og andre sentrale arealforvaltere for å oppnå en bedre håndtering av overflatevann
og arealdisponering (jfr. flomsonekartprosjektet). Et ]edd i dette er å bidra i Flom i by
prosjektet som er et samarbeid mellom NIVA, NLH, NIBR og NVE. Prosjektet har som har
som mål å identifisere og utrede tiltak og systemer som reduserer sannsynligheten for
skadeflom i utbane områder og flomskader på infrastruktur, folkehelsen og miljøet i byer.
NVE har også tidligere bidratt til en utvikling av kunnskap på dette feltet gjennom Hydra
prosjektet.

• Det er i dag en stor konsulentbransje innenfor fagområdet overflateavrenning og
kommunalteknikk. Vannressursavdelingen og NVE kan, og bør ikke, konkurrere med denne
men søke å påvirke denne ved å delta aktivt i fora som arbeider mot kommunene med
overflateavrenning og kommunalteknikk, (Kommunenes Sentralforbund, Norsk
Kommunalteknisk Forening, NORV AR) og fremme NVE's syn i disse fora. Dette forutsetter
at vi har en viss kunnskap om fagområdet og at vi har en klar politikk som vi ønsker å
formidle.

• Være aktive i våre uttalelser til arealplaner og med informasjon til kommunene. I forbindelse
med Hydra prosjektet ble det skrevet 5 rapporter som omhandler temaet tettsteder. En
mulighet er å utarbeide faktaark på bakgrunn av disse rapportene (i samarbeid med forfatterne)
og distribuere til kommunene. En annen mulighet er å henvise til konkrete tiltak og resultater
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som er beskrevet i disse i forbindelse med arealplanbehandling (f.eks til alternativer for lokal
og total overvannsdisponering, el. resultater fra rapporten Urbaniserte områders innvirkning
på flomforhold). Vi kan også bygge opp en viss basiskompetanse i fagfeltet blant de som
arbeider med arealplanbehandling slik at de lettere kan identifisere problemstillinger i
arealplaner og gi innsigelser/ foreslå tiltak.

Et viktig prosjekt i denne sammenheng er FLOWS, som er presentert foran i årsrapporten. Bærum

kommune har ferdigstilt rapport om flom og naturskader i kommunen. Rapporten tar for seg temaer
knyttet til urbanhydrologi.

Et annet prosjekt som vil ta opp denne problemstillingen er det nylig oppstartede NORVAR-prosjektet
som har til hensikt å utarbeide en veiledning i overvannshåndtering. Målet er å gjøre det enklere for
kommunene å implementere en helhetlig og framtidsrettet overvannshåndtering. Gode
overvannsløsninger vil kunne redusere flomskader, forsikringssaker,
overløpsdrift/resipientforurensning, osv.

Prosjektet ses i sammenheng med NORV ARs utviklede mal for V A-norm og eksisterende prosjekt
'Kurs i flommer i byer og tettsteder". Med bakgrunn i disse prosjektene og erfaringer og utviklede
normer i Norge, Norden, USA, Canada mfl utarbeides en veiledning for fagfeltet.

§ 20-4 bokstav f  -  landbruk

Pb) § 20-4 bokstav f var tema i forbindelse med arbeid med intern veileder for planbehandlingen
tilbake i 1997, ser jeg etter litt opprydding i gamle dokumenter. Planjuss nr. I -2003 gir svar på
spørsmålet. Miljøverndepartementet ser at det som framgår av MDs veileder til kommuneplanens
arealdel, og det som framgår av kommentarene til de rikspolitiske retningslinjene, kan være
motstridende.

Miljøverndepartementet legger til grunn at plan- og bygningslovens§ 20-4 annet ledd bokstav f kan
nyttes til å forby spesifiserte tiltak i landbruket, slik det framgår av veilederen til kommuneplanen. Se
Planjuss for nærmere drøfting av problemstillingen.

Kantsone langs vassdrag

Kommunen kan ved reguleringsplan, bebyggelsesplan eller enkeltvedtak fastsette bredden på
vegetasjonsbeltet langs vassdrag. Et enkeltvedtak vil gjelde foran eldre reguleringsplaner.

Bredden på vegetasjonsbeltet kan ikke fastsettes i kommuneplanens arealdel. I Ot.prop. til
vannressursloven står det flere steder at MD mener at dette kan gjøres. Dette mente Anders Skauge i
NVE var galt og kontaktet MD som da sa seg enige med Anders. Karl Erik Rommen unnskyldte MD
med at "det nok hadde gått litt fort, ja". Kantvegetasjon kan imidlertid båndlegges i kommuneplanen
med tanke på senere regulering (innen 4 + evt. 2 år). Noe som kan og bør gjøres i kommuneplanen er å
gi retningslinjer om kantvegetasjon. F.eks. følgende: "Med henvisning til vannressursloven § 1 I skal
et begrenset vegetasjonsbelte opprettholdes langs alle vassdrag. Ved regulering av områder langs
vassdrag skal bredden på vegetasjonsbeltet fastsettes."

I kommentarutgaven til vannressursloven av Ola Brekken m.fl. står det litt motstridende. Men grunnen
til at bredden på beltet ikke kan fastsettes i kommuneplanen er antakelig at bredden bare kan fastsettes
i de tilfeilede det skjer som et enkeltvedtak slik at de berørte kan påklage det etter forvaltningslovens
regler.
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Oppfølging av§ I I er først og fremst fylkesmannens ansvar. Vi skal derfor ikke framheve dette i våre
uttalelser. Når kommunen ber om råd, er det bra om vi kan meddele hvordan dette kan konkretiseres i
plan.

Energianlegg og verneplaner etter naturvernloven

NVE og DN ved direktørene sendte i november 2004 ut brev til NVEs regionkontor og fylkesmennene

med informasjon om hvordan denne problemstillingen skal håndteres. Mer om dette i kapittelet
Energianlegg bak.

Innsigelser som gir presedens

I de neste to kapitlene om verneverdier i verna vassdrag og om flom og leirskred, nevnes viktige
enkeltsaker som har medført presedens i forhold til hvor vi legger lista for innsigelse. For førstnevnte
tema er det sakene fra Valle, Flå og Sigdal som trekkes fram. Når det gjelder flom er Nesbyensaken
trukket fram. Flere av sakene har medført mekling og Flå-saken fikk sin avgjørelse i
Mi Ijøverndepartementet.

Når det gjelder kvikkleire har vi ikke vunnet så mye erfaring ennå, men inntil videre vises det til
kapittelet "På trappene" foran, hvor det er henvist til eksempelsaker fra Skien, Trondheim og Verdal.
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Verneverdier i verna vassdrag

Verneplan for vassdrag

Stortinget vedtok Verneplan for vassdrag i 1973, 1980, 1986 og 1993 (Verneplan I, II, III og IV).
Planen omfatter 341 vassdrag som ti] sammen utgjør et representativt utsnitt av Norges særegne

vassdragsnatur. Norge er det eneste landet som har en slik verneplan for vassdrag. Det er lagt vekt på å
sikre helhetlige nedbørfelt med sin dynamikk og variasjon fra fjell til fjord. Vernet gjelder først og

fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas vare på i forhold til andre inngrep.

Under den mest hektiske krafutbyggingsperioden, på 1960-tallet, bestemte Stortinget at en del

vassdrag burde unntas fra utbygging. Et sitat fra Einar Gerhardsen på slutten av I960-tallet viser
bakgrunnen for dette:  "- s lenge kampen står om det enkelte vassdrag, kan det alltid mobiliseres så
mange argumenter og så mye politisk press at utbyggingssynet seirer. For unngd en utvikling der
Norges enestående natur spises opp bitfor bit var det nødvendig åfå en samlet plan der man bindende
og konkret hadde fastslått hvilke vassdrag skulle fredes og hvilke bygges ut."

11. juni 2004 la regjeringen frem sin innstilling til Stortinget med tilråding om å verne 52 nye
vassdrag. Regjeringen tilrår vern av 48 av de vassdragene som er vurdert i forbindelse med

suppleringen. I tillegg tilrås det å verne to vassdrag (Tespa og Bjøllåga i Nordland) gjennom en
justering av grensene for Saltfjellet nasjonalpark. Regjeringen vil også at to vassdrag som ble tatt ut i

forbindelse med konsesjonsbehandlingen av Saudautbyggingen, tas inn i Verneplan for vassdrag

(Åbødalsvassdraget i Rogaland og Saltåna i Hordaland samt Langfossen i det tidligere vernede
Vau)ovassdraget ).

Generell informasjon om Verneplan for vassdrag

Verneplanens målsetting er beskrevet i St. prp. nr 4 ( 1972- 73 ):

• De utvalgte vassdrag med tilstøtende områder bør representere et variert tilbud av verneverdier og

typer av vassdragsområder. Noen av områdene bør være av betydelig størrelse.

• Verneplanen må gi en rimelig fordeling på de ulike landsdeler, dog slik at de vassdragsområder som
er sentralt beliggende og som betyr mye for mennesker gis prioritet.

• Planen må ikke gis i et slikt omfang at dekning av landets elektrisitetsbehov vil medføre for store
ofre.
•Andreinngrep i de sikrede områder som kan redusere deres verdi for naturvern, friluftsfonnål og
vitenskap må søkes unngått.

Verneplan for vassdrag er vedtatt i 4 ulike verneplaner. En supplering av verneplanen er til behandling

i Stortinget.

• Verneplan I (1973): Rapp fra kontaktutvalget; Kraftutbygging-naturvern (1971) & St.prp. nr.4 (1972-

73)
• Verneplan II (1980): NOU 1976: 15 & St.prp.nr.77 (1979-80)
• Verneplan III (1986): NOU 1983: 41-45 & St.prp.nr.89 (1984-85)
• Verneplan IV (1993): NOU 1991: 12A/12B & St.prp.nr.118 (1991-92)

• Supplering av Verneplan for vassdrag: Høringsdokument (NVE-dokument nr. 12, 2002) &

St.prp.nr.75 (2003-04). Denne er ikke behandlet i Stortinget.

De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbørfeltet. Det kan være nedbørfeltet til et helt vassdrag fra
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kilder til utløp i sjøen, sidenedbørfeltet til et større vassdrag, eller øvre deler av et nedbørfelt. I noen
tilfeller omfatter vernet et nærmere bestemt geografisk område.

Gjennom de fire vernevedtakene har det vært en utvikling i dokumentasjonen som ligger til grunn for
vernet. I de første verneplanene, verneplan I og II, ble det vektlagt å verne helhetlige vassdrag fra
kraftutbygging, de enkelte elementene i vassdraget ble ikke nærmere utredet. I mange tilfeller ble
landskapsopplevelse, friluftsinteresser og urørthet vektlagt uten mer utfyllende vurderinger. I de siste
verneplanene, verneplan III og IV ble det i større grad fokusert på verdien av ulike områder
og elvestrekninger i vassdragene.

Grunnlaget for vernet er avveininger mellom verneverdier og brukerinteresser der urørt natur,
naturvitenskap, friluftsliv, landskap, vilt/fisk, kulturminner, vannkvalitet og reindrift/landbruk er
vurdert. Det er også lagt vekt på vassdragenes helhetsinntrykk.

Det finnes mange andre kilder til informasjon om verneverdiene enn dokumentene som ble lagt som
grunnlag for vernevedtakene. Direktoratet for naturforvaltning og Norges vassdrags- og
energidirektorat har gjennom prosjektet "Verneverdier i vernede vassdrag" samlet opplysninger om
verneverdier i en rekke vassdrag. Rapportene er tilgjengelig som trykte publikasjoner og på internettet
(http://www.dirnat.no). Eksempler på andre kilder er naturbasen (http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn/),
konsekvensanalyser i forbindelse med vannkraftutredninger, utredninger i forbindelse med forslag til
vern etter naturvernloven og kommuners kartlegging av viktige områder for biologisk mangfold.

Vassdragsvernets betydning

Vernevedtakene betyr at det ikke kan gis tillatelse (konsesjon) til kraftutbygging. All kraftutbygging i
vernede vassdrag er meldepliktig etter vannressursloven, og NVE skal vurdere alle planer for
utbygging i forhold til konsesjonsplikten.

Det er åpnet adgang til å gi tillatelse til opprusting av kraftverk som ligger i vernede vassdrag. Det er
imidlertid en forutsetning at verneverdiene som ligger til grunn for vernevedtakene ikke skal berøres.

Stortinget har forutsatt at verneverdiene i vernede vassdrag skal søkes ivaretatt også mot andre inngrep
enn kraftutbygging. Dette innebærer at alle myndigheter som forvalter lovverk som styrer inngrep og
tiltak som kan påvirke verneverdiene, har ansvar for å følge opp vassdragsvernet. Vernede vassdrag
inngår dermed som ett av mange elementer i alle sektormyndighetenes ansvar for å ivareta natur- og
miljøhensyn.

Det er spesielt to sett av virkemidler som står sentralt i forvaltingen av de vernede vassdrag:

• Inngrep og tiltak i vassdrag reguleres av vannressursloven, og det er gitt egne bestemmelser for

vernede vassdrag.

• Arealbruk i og langs vassdrag avgjøres gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gir generell veiledning for planleggingen i
tilknytning til vernede vassdrag.

Behandlingen av inngrepssaker og arealplanleggingen er viktig i oppfølgingen av vassdragsvernet.
Men også andre sektormyndigheters forvaltning av sektorlovverk som berører vernede vassdrag, er av
betydning.
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Arealplanlegging og utbygging i vernede vassdrag

Kommunenes arealplanlegging etter plan- og bygningsloven er et av de viktigste virkemidlene for å
ivareta de vernede vassdragene. Målet for arealplanleggingen i denne forbindelse, er at

arealbruksendringer ikke vil medføre at verneverdier forringes.

Regjeringen ga i 1994 rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Disse inneholder generelle mål
og rammer for planleggingen. Retningslinjene gir ikke entydige svar på hvordan den enkelte plan skal

utformes, og det er derfor opp til kommunene selv å vurdere arealtilstand og verneverdier opp mot

utbyggingsinteressene.

I retningslinjene anbefales det at det defineres et vassdragsbelte langs vassdragene på inntil 100 m, og

at dette deles inn i klasser. Følgende prinsipper bør legges til grunn for en slik klasseinndeling:

• For hele vassdrag/nedbørfelt og vassdragsstrekninger uten eller med lite inngrep, er det et mål åta

vare på graden av urørthet.

• For vassdrag i jordbrukets kulturlandskap bør hovedtrekkene i landskapet opprettholdes.

• Vassdrag i og i nærheten av byer og tettsteder har særlig verdi for friluftsliv og rekreasjon som må

ivaretas.

Til rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er det gitt utfyllende kommentarer, og det er
beskrevet hvordan retningslinjene kan følges opp i den kommunale planleggingen.

Betydningen av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Regjeringen har gitt Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (RPR-VV) med hjemmel i plan-

og bygningslovens  §  17-1. Retningslinjene gjelder vassdragsbeltets areal som er vanndekket ved 10-

års flommer og en sone på inntil I 00 m. Retningslinjene gjelder også andre deler av nedbørfeltet som
har betydning for vassdraget. Det innebærer først og fremst at:

• det er viktig åta hensyn til vernede vassdrag

• kommunene må ta hensyn til vernede vassdrag i sin planlegging og virksomhet

• sektormyndighetene har også et ansvar for åta hensyn til vernede vassdrag

• vassdraget og arealene nærmest dette, bør forvaltes etter hvilke verneverdier som finnes, og hvilken
status arealene har (arealtilstand)
• det angis hvilke generelle hensyn som er viktig å legge vekt på i forvaltningen av vassdragene

Rikspolitiske retningslinjer gir generelle mål og rammer. De gir imidlertid ikke entydige svar på

hvordan den enkelte plan skal utformes. Det er opp til planmyndigheten (kommunen) å vurdere
arealtilstand og verneverdier opp mot arealbehovet for øvrig ved utarbeidelse av planer.

RPR-VV anbefaler å definere et vassdragsbelte langs vassdragene og dele beltet inn i klasser,

avhengig av om det er i by- og tettstedsnære områder, områder med spredt bosetning, eller områder
med liten menneskelig påvirkning. For hver klasse gis det retningslinjer for forvaltningen av

vassdragsbeltet.

Til RPR-VV er det gitt utfyllende kommentarer til bakgrunnen for retningslinjene og til hvert av
punktene i dem. I vedlegg  1  gis det informasjon om hvordan de kan følges opp i den kommunale

planleggingen.
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Viktige enkeltsaker  -  innsigelser

Nedenfor gjengis informasjonsnotat til OED av 20.11.02.

Bakgrunn

NVE har i den senere tid gitt innsigelser til to kommuneplaner som etter vår mening er i konflikt
med verneinteressene i vernede vassdrag, fordi de har lagt opp til for omfattende hyttebygging i
områder med urørt preg i nedslagsfeltet til vassdragene. Dette gjelder kommuneplanen for Va11e
kommune, som foreslår store utbyggingsområder til det vernede vassdragsområdet Njardarheim,
og kommuneplanen for Flå kommune, som foreslår hyttebygging i en urørt del av
Norefjellområdet.

Vi regner ikke med at kommunen uten videre vil følge våre innsigelser i disse sakene. Det vil
derfor være nødvendig med en meklingsrunde. Dersom det ikke blir enighet der, vil planene
måtte sendes til Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. I enkelte ti1fe11er må vi regne

med reaksjoner fra kommunenes side, fordi de kan oppfatte innsigelsene som utidig statlig
inngrep i det kommunale sjølstyre.

Begrunnelse for innsigelse

NVE har et overordnet ansvar for forvaltning av vernede vassdrag. I følge Rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag skal en unngå inngrep i vassdraget som reduserer verdien for
bl.a. landskapsbilde, naturvern og friluftsliv. Dette gjelder ikke bare kraftutbygging, men også
andre inngrep. Dette har Storting og regjering omtalt mange ganger. Retningslinjene gjelder for
vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker og sjøer, en sone på I 00 meter langs
sidene av disse, og andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning
for vassdragets verneverdi.

NVE mener vi som vassdragsmyndighet må ta et ansvar for at retningslinjene blir fulgt opp.
Dette må vi først og fremst følge opp ved å gi gode innspi11 tidlig i planprosessen. Dette har ikke
fungert godt nok til nå, fordi vår rolle ikke har vært godt nok kjent i alle kommuner. Dette har vi
forsøkt å rette på, bl.a. ved å sende et faktaark til kommunen som beskriver vår rolle og de
hensyn kommunene må ta til vassdragene, og ved at regionkontorene tar tidlig kontakt med
kommunene når de kjenner til at planprosessen skal starte. Vi kan imidlertid ikke forvente at
a11e kommuner uten videre følger opp de nasjonale mål for vassdragene. Da må vi bruke
innsigelser som et virkemiddel.

Beskrivelsen av de interesser som ligger til grunn for vassdragsvernet er summarisk for mange
av de tidlig vernede vassdragene. For urørte deler av vassdragsområdene er det imidlertid klart
at det urørte preget i seg sjøl må legges stor vekt, både av hensyn til naturvern, landskap og
tradisjonelt friluftsliv. Omfattende hyttebygging i slike urørte deler vil utvilsom redusere disse
verdiene.

Hvor bør lista for innsigelser ligge?

For planer som berører selve vannstrengen og sonen langs denne er det forholdsvis enkelt å
avveie utbygging i forhold til de interessene som ligger til grunn for vassdragsvernet. Dette er
også utvilsomt en oppgave for NVE. Hensynet til vassdragsmiljøet og vassdragets behov for
utviklingsrom må veies konkret opp mot utbyggingsinteresser. Inngrepsgrad og samfunnets
behov er viktige kriterier.

Avveiingen kan være vanskeligere for arealer utenom disse sonene. Vi mener at det for områder
i vernede vassdrag som allerede er berørt av bebyggelse, veger o.l. må tåles at kommunene
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planlegger byggeområder, forutsatt at områdene tilpasses vassdragsnaturen. For områder der det
urørte preget er dominerende og viktig for verneverdien, og der hyttebygging vil berøre den
helhetlige, intakte vassdragsnaturen sterkt, må en være mer restriktiv. I de to nevnte tilfellene
har vi lagt vekt på dette, og på at en utbygging vil medføre nye veger langs vassdragene inn i
områdene. Vi har også lagt vekt på at kommunene har alternative utbyggingsområder som ikke

berører vassdragsvernet i samme grad.

Forholdet til miljøvernmyndighetene.

For arealene utenom vannstrengene og sonene langs disse kan det være et spørsmål om NVE
ved å gripe inn går miljøvernmyndighetene i næringa, og at staten ikke samordner sin politikk
overfor kommunene. Fra fylkesmennene har vi imidlertid fått utelukkende positive
tilbakemeldinger på vårt engasjement for vassdragsvernet, da de ofte har følt det tyngende å
være alene i dette spørsmålet. Vi ser samtidig at det er forskjell mellom fylkesmennene når det
gjelder åta hensyn til vassdragsvernet. NVE kan derfor spille en viktig rolle for å samordne og

nivellere den statlige politikken lokalt for de vernede vassdragene.

Vi tar sikte på å drøfte politikken og arbeidsdelingen knyttet til forvaltning av vernede vassdrag
med Direktoratet for naturforvaltning på nyåret, for å sikre god samordning og samforståelse i
dette spørsmålet. Dersom departementet har synspunkter til redegjørelsen foran, tar vi gjerne
mot disse.

Valle-saken har medført en del arbeid. RS og hovedkontoret deltok tidlig på et diskusjonsmøte med
kommunen, som resulterte i lovnad om endring fra kommunen som ikke ble fulgt opp. Det ble derfor
avholdt meklingsmøte 23. september 2003. Det er meg bekjent et av de første meklingsmøtene vi har
vært involvert i. Begge parter sto på sitt. Kommunen gikk ikke videre med planen slik at saken kom
ikke opp til avgjørelse i MD. Kommunen tok i november et nytt initiativ mot fylkesmannen og NVE
med sikte på å diskutere seg fram til enighet om innsigelsespunktene. Før møtet kom det inn en del
reguleringsplaner som legger den gamle kommuneplanen til grunn. Enkelte av reguleringsplanene
omfatter de områdene som vi fremmet innsigelse til i den nye kommuneplanen. Vi har uttalt overfor
kommunen at vi ikke er bundet av den gamle planen, da den ikke ble sendt oss på høring.
Fylkesmannen er tvilsom til at reguleringsplaner forankres til gjeldende kommuneplan, som er i strid
med prinsippene som det legges opp til i en kommende ny kommuneplan. NVE vil følge opp de
prinsippene og de områdene vi fremmet innsigelse til i kommuneplanhøringen, og anmode kommunen
om å få på plass overordnet plan før reguleringsplaner behandles. NVEs høringsuttalelse finner du her:
DL 200203830-3.

Når det gjelder Flå saken ble det utarbeidet en felles plan for hele Norefjellområdet. Dette er gjort i
samarbeid mellom de tre kommunene Sigdal, Krødsherad og Flå i samarbeid med fylkesmannen.
Planen er å betrakte som en enighet kommunene i mellom, men har ingen direkte planjuridisk binding
etter pbl.

I Flå-saken fant fylkesmannen det ikke hensiktsmessig å foreta mekling, og saken ble oversendt
Miljøverndepartementet den 3. oktober 2003 Uf. pbl. § 20-5 femte ledd). Den 12. november 2003 ble
det avholdt møte i Flå kommune mellom de berørte partene, samt en befaring i det aktuelle området.
Turid og Håkon stilte fra NVE. Harald Solli og Cathrine Brekke stilte fra OED. I etterkant av møtet
oversendte vi en oppdatert innstilling (notat 18. nov. 2003) til OED som underlag for deres innspill til
MD. NVEs notat følger her:
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NVE fremmet innsigelse til kommundelplan 2002-2013 for Gulsvikfjellet, Flå kommune,
Buskerud 30.10.2002. Planens formål er å tilrettelegge for utbygging av hyttefelt inklusiv
vegframføring, uttak av grunnvann og etablering av annen infrastruktur knyttet til høystandard
hytteutbygging. Vi viser til NVE sitt innsigelsesbrev for nærmere beskrivelse av saken. Vi viser
også til notat av 20.11.2002 fra NVE som er sendt OED. Det notatet redegjør for hvilken linje
NVE har lagt seg på i inngrepssaker innenfor vernede vassdrag der relativ urørt vassdragsnatur

berøres.

I tillegg til NVE sin innsigelse, har også Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse på flere
punkter, deriblant innsigelse med argumentasjon i vernede vassdrag, i likhet med NVE.
Fylkesmannen oversendte saken til Miljøverndepartementet til avgjørelse 03.10.03. Det har
derfor ikke blitt gjennomført mekling i saken, verken i tilknytning til NVE eller Fylkesmannen
sine innsigelser. Årsaken til dette er trolig at Flå kommunestyre I 0.09.03 vedtok planen på tross
av innsigelsene. I brev av 15.09.03 ber Flå kommune Fylkesmannen om å innkalle til mekling.

Partene i saken ble innkalt til møte og befaring 12.11.03 etter initiativ fra
Miljøverndepartementet. Hensikten med møtet var å orientere Miljøverndepartementet om
saken belyst fra partenes ståsted.

Under møtet og befaringen kom det fram at kommunen var innstilt på å diskutere omfang og
tilpasning av hytteutbyggingen, for å imøtekomme innsigelsene. NVE har i denne saken
fremmet en nokså prinsipiell og generell innsigelse, der vassdragsnaturens og landskapets urørte
preg er vektlagt. Inngrepene får derfor betydning utover selve de fysiske byggeområdene, og det
er av den grunn en utfordring å se hvordan en utbygging i dette området vil kunne være forenlig
med vassdragsvernet. Den mest aktuelle justeringen for å tilpasse utbyggingen til
verneinteressene ville vært å begrense omfanget av utbyggingen i de mest urørte delene av
vassdragsområdet ved åta ut de feltene som ikke er knyttet til eksisterende veger. Dette gjelder
HV 7,8, 9, 10 og ll, overst i terrenget mot Vardefjell i nord. Utbyggingen av disse fem feltene
tilsvarer 330 hytter. Utover en begrensning av antall hytter, fikk vi inntrykk av at utbyggere og
landskapsarkitekt hadde et godt grep om tilpasning av hytter og veger i det allerede påbegynte
hyttefeltet.

Normalt ville en diskusjon om omfang og plassering av utbyggingen vært et tema under
forhandling eller mekling. Vi ser det slik at vi ikke er i posisjon til verken å mekle eller trekke
vår innsigelse på dette tidspunkt. Miljøverndepartementets vurdering og avgjørelse i saken vil
bli førende for vår behandling av kommende planer som berører de verdier som ligger til grunn
for verna vassdrag.

OED skriver deretter i sin vurdering til MD:

Det følger av Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag at man skal søke å unngå
inngrep som reduserer verdien for blant annet landskapsbildet, naturvern og friluftsliv. Olje- og
energidepartementet og NVE er som vassdragsmyndigheter gitt et ansvar for å følge opp RPR
for vernede vassdrag, jf. Retningslinjene pkt. 5.

Til grunn for vassdragsvernet av Norefjellsområdet ligger alminnelige frilufts- og
verneinteresser. Vassdragsnaturens og landskapets urørte preg anses å være et viktig kriterium
for verneverdiene. Olje og energidepartementet mener at det er mulig å tilpasse utbyggingen til
verneinteressene ved å begrense omfanget av utbyggingen i de mest urørte delene av
vassdragsområdet.
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12. mai 2004 ble saken avgjort av MD. Pressemelding samme dag kan leses i Plannytt nr. 1 - 2004, og
brev fra MD finnes i DL 200103379-22. Vi fikk delvis medhold i innsigelsen, slik at kommunen fikk
godkjent kommunedelplanen, men måtte ta ut de enkelte hyttefelt i det mest urørte området. MDs
vedtak tillater bygging av 420 hytter som er tilpasset terrenget og landskapet. Departementet ser det
som viktig å sikre sysselsetting og videre utvikling av næringslivet i Flå kommune. Departementet har
overfor kommunen understreket viktigheten av åta hensyn til natur- og miljøverdiene, særlig de
inngrepsfrie områdene og urørt natur. Derfor er de nordligste utbyggingsområdene tatt ut av planen,
slik at hyttebyggingen konsentreres mer om eksisterende veier og områder der det allerede er en viss
aktivitet.

Dette betyr at vi skal opprettholde nivået for å fremme innsigelser til planer som åpner for utbygging i
urørte områder der vassdragsnaturen utgjør en viktig del av naturverdiene. Siden ingen saker er like,
oppfordres det til åta en diskusjon med VPM når vi får inn lignende saker. En tilsvarende innsigelse
ble fremmet til Sigdal kommune- og kommunedelplan, DL 200300010-8. Vi fremmet ikke innsigelse
til reguleringsplan for Djupsjøen i Sigdal, siden det her var snakk om fortetting, DL 200200855-8.

Disse sakene kan illustrere grensen mellom innsigelse og der vi kun har sterke anbefalinger.
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Flom og leirskred

Arealplanlegging og utbygging i kvikkleireområder med skredfare

Risikoklassifiseringen av kvikkleireområder som NVE har startet i samarbeid med NGI gir grunnlag
for agi mer presise retningslinjer/anbefalinger om arealplanlegging og utbygging i kvikkleireområder

med skredfare, enn de eksisterende retningslinjene. NVE har sendt brev til Miljøverndepartementet
for å høre deres syn på utarbeidelse av slike retningslinjer. Nedenfor gjengis innholdet i brevet. Det
vises også til samarbeidet med FM i Telemark, NGI, BE og NVE i revideringsarbeidet for
retningslinjer om arealbruk i flomutsatte områder, som er omtalt foran i kapittelet "På trappene":

Som et ledd i et program for økt sikkerhet mot leirskred er NVE i samarbeid med Norges geotekniske
institutt (NGI) i gang med en risikoklassifisering av kjente kvikkleiresoner med skredfare i Sør-Norge
og Trøndelag. Risikoklassifiseringen skjer etter en metode utviklet av NGI, og innebærer:

• De eksisterende faresonene med kvikkleire, tidligere kartlagt i regi av Statens kartverk, blir inndelt
i mindre soner, avhengig av sannsynlig utstrekning av skred.

• Hver sone blir vurdert etter skredfare på grunnlag av geotekniske og andre kriterier, og plassert i en
av tre ulike faregradsklasser: høy, middels og lav faregrad.

• Hver sone blir vurdert etter konsekvens ved skred, avhengig av bebyggelse og fare for tap av
menneskeliv, og plassert i en av tre ulike konsekvensklasser.

• Hver sone blir plassert i en av fem risikoklasser, ved en sammenstilling av faregrad og konsekvens.

En orientering om programmet og risikoklassifiseringen er gitt i faktaark. Risikoklassifiseringen skjer
i samarbeid med de berørte kommuner. Vi regner med at alle sonene vil være ferdig klassifisert i løpet
av 2005. Kommunene far kartene (faregrads-, konsekvens- og risikokart) i form av datafiler etter hvert
som de er ferdige, sammen med alle data for hver sone. Resultatene vil i tillegg bli presentert i en
nettbasert skreddatabase som er under utvikling ved Norges geologiske undersøkelser ( en pilotversjon
er tilgjengelig via adressen: www.n u.no/skrednett). Den vil etter hvert bli tilgjengelig via
Arealisportalen.

Også kvikkleireområder i Nord-Norge vil etter hvert bli kartlagt og risikoklassifisert. NVE har gitt et
økonomisk tilskudd til kartleggingen i Nord-Norge i 2002, og vil følge opp med et tilskudd til Statens
kartverk i 2003.

Særlig faregradskartene vil være viktige i forbindelse med arealplanlegging og vurdering av
enkeltsøknader etter phi. Kartene og tilhørende data vil være mer differensierte og presise enn de
gamle faresonekartene, som har vært vanskelig å bruke. Etter hvert som vi har presentert resultatene,
har kommunene spurt etter nærmere retningslinjer/anbefalinger for arealplanlegging og utbygging i
fareområdene, ala de retningslinjer som NVE har utarbeidet for flomutsatte områder (herunder
differensierte sikkerhetskrav). For områder med skredfare finnes det i dag ikke andre anbefalinger enn
de som fremgår av miljøverndepartementets rundskriv T-5/97 (Arealplanlegging og utbygging i
fareområder), som er av generell art.

Flomsonekart

Nesbyen saken er et eksempel som viser at vi må følge opp de resultater kartene fremviser. I dette
tilfellet kan det fa store konsekvenser for videre utvikling av Nesbyen sentrum, men vi kan likevel
ikke gå på akkord med sikkerhet i slike saker. Våre retningslinjer for flomutsatte områder er ikke
knyttet til forskrift. Dette vil bli vurdert i 2005. Vårt nasjonale ansvar for sikkerhet langs vassdrag er
imidlertid grunnlag nok for å kunne fremme innsigelse. Det gjenstår å fa prøvet noen slike saker ved
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mekling og vedtak i MD. Inntrykket er at kommunene ser alvoret i disse sakene og forsoker folge
opp NVEs råd. I saker som Nesbyen er det viktig at NVE setter av ressurser til å bistå kommunen til å
finne de rette løsningene. Disse første sakene med slike alvorlige konsekvenser vil danne mal for krav
NVE vil stille i denne type saker. Mer om Nesbyen-saken lenger bak.

Bekkelukking

NVE mener at bekker i prinsippet bør være åpne. Det er mange grunner til dette. Bekkedragene skaper
variasjon i landskapet, og mange planter og dyr er knyttet til hekkedragene. Bekkene har derfor verdi
både for det biologiske mangfoldet og for naturopplevelse i nærmiljøet. Videre bidrar åpne bekker til
redusert forurensning nedstrøms, fordi den naturlige renseprosessen i vannet er avhengig av lys. Åpne
bekker gir også mindre fare for flomskader, både fordi de normalt har større kapasitet til lede
flomvannet, og fordi de gir bedre mulighet til å ha oversikt over avrenningsforholdene i
flomsituasjoner. NVE har sett mange eksempler på at lukking av bekker har ført til betydelige skader
som følge av oversvømmelse, enten fordi kulvertene er underdimensjonerte, eller fordi de tilstoppes.
Kommunen vil ofte være økonomisk ansvarlig for skader i slike tilfeller, fordi det er et kommunalt
ansvar åta hensyn til faren for skader som følge av denne type tiltak.

Både internasjonalt og i en del byer/tettsteder i Norge har en sett verdien av det åpne vannet slik at
mange nå bruker betydelige ressurser pa gjenapne tidligere lukkede vassdrag.

Rettspraksis om flom, skred, utrasing ol

Nedenfor gjengis deler av et VPM-notat med fokus på det som har relevans for plan- og
bygningsloven, og en oversikt over relevante rettsavgjørelser.

Innledning og avgrensning

Erstatningsansvar ved flomskade kan oppstå i en rekke ulike relasjoner; ved flom i regulerte vassdrag,
ved flomverk som brister eller åpnes, såkalte kjellerflommer fra overvanns- eller avløpsledninger,
kulverter eller drensrør (normalt i spredtbygde strøk), klanderverdig unnlatelse fra kommunen ved
utlegging til byggeareal o.l. De instanser som normalt trekkes inn ved spørsmål om erstatning for
flomskade er kommunene, vegvesenet, ulike reguleringsforeninger/kraftselskap, NVE og
Naturskadefondet.

Det er nokså få rettsavgjørelser om flomskader i naturen. De samme rettslige overveielser gjør seg
imidlertid ofte gjeldende ved ulykker som skred, utrasing m.v. (påregnelighet, force majeure o.l.)
Nedenfor skal det derfor også gis et sammendrag av rettsavgjørelser også fra disse feltene. Det må
imidlertid presiseres at kommunen som plan- og bygningsmyndighet har et langt sterkere / nærmere
ansvar for skade på bygning pga. ras o.l. enn NVE har for flomskader.

Et noe annet felt er rettsavgjørelser om såkalte kjellerflommer, tilbakeslag på vann- eller avløpsrør o.l.
Dette felt er det en god del rettspraksis om, men her knyttes vurderingen i større grad til dimensjonering
på ledningsnett, avtaler mellom entreprenør - kommune o.l., altså ikke i samme grad sammenlignbart
med hendelser ute i naturen. Heller ikke Naturskadefondets utbetalinger blir trukket inn, fordi dette er
en ren rettighetsordning.

Skade knyttet til plan- og bygningsloven (og skadeserstatningsloven)

Etter plan- og bygningsloven er det i reguleringsplan adgang til legge ut områder som såkalt
fareområde(§ 25 første ledd nr.5), som det da ikke kan gis byggetillatelse i. Dette kan være flomsoner,
dårlige grunnforhold, sone langs kraftledning eller annet ledningssystem, m.v.
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Mest praktisk er imidlertid lovens § 68 om byggegrunn og miljøforhold; "Grunn kan bare deles eller
bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet motfare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller
miljøforhold. Kommunen kan for grunn eller område som nevnt i første ledd, om nødvendig nedlegge
forbud mot bebyggelse eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal."

Med naturforhold menes slik som synking, vannsig, flom, ras m.v. Miljøforhold dekker fysiske tiltak i

det ytre miljø som veier, flyplasser, skytebaner, spesiell industri m.v.

På dette felt har man en del rettspraksis, det alt overveiende er underrettsdommer. I en

høyesterettsdom helt tilbake fra I 93 I s. 5 I 3 ble det pålagt erstatning for setningsskader ved anlegg av
Holmenkollbanen. (En rekke av dommene nedenfor refererer til bygningsloven av I 964 § 68, som

imidlertid hadde nær samme ordlyd som pbl. § 68).

Av senere underrettsavgjorelser kan nevnes

RG  1967 s. 239 "Nordkappdommen?
Ansett som ansvarsbetingende uaktsomhet av Nordkapp kommune at den tillot
et område bebygget før det var foretatt tilstrekkelig sikring mot rasfare.

Et område i Honningsvåg hadde hatt flere ras tidligere, og i fagkyndig rapport (1950) ble også dette

påpekt til kommunen. Denne ble imidlertid ikke tillagt tilstrekkelig vekt av de kommunale
myndigheter, noe lagmannsretten fant uaktsomt. Kommunens anførsel om at innvilgelse av

bygningstillatelse bare var en rent servicebetont virksomhet, ble ikke hørt av retten. Man viste ellers til
herredsrettens begrunnelse, som retten sluttet seg til.

Herredsretten uttalte bl.a. at "Utgangspunktet må være at kommunen i og for seg intet alminnelig
erstatningsansvar har for naturkatastrofer som rammer publ i kum innen kommunens område. Det må

påvises et spesielt ansvarsgrunnlag. Da både tomten og fjellet hvor raset ble utløst eies av Staten blir
det ikke tale om noe eieransvar for kommunen - - - - Istedenfor (å hindre utbygging) har kommunen
regulert området til bebyggelse, medvirket til at Jenssens tomt ble anvist og bortfestet til han, og

gjennom bygningsrådet godkjent at byggearbeidet ble satt i gang og huset ble tatt i bruk.

RG  1979 s. I 07 "Hemsedaldommen"
Et bygningsråds vedtak om å nekte bebyggelse av to hyttetomter fordi
de etter rådets oppfatning lå utsatt til for snøras, ble opphevet som ugyldig.

Ikke tilstrekkelig til å begrunne avslag på byggetillatelse etter§ 68 at det
forelå en liten mulighet for at tomtene lå utsatt til for snøras; det måtte

foreligge en markert risiko for dette, som retten ikke fant var tilstede. Sterk
dissens i lagmannsretten ( 4 I 3 ).

Bygningsloven av 1964 hadde i § 68 et krav om at byggegrunn måtte være '"tilstrekkelig sikret" mot

ras m.v. I lovforarbeidene het det at bestemmelsen ikke kom til anvendelse "med mindre særlige
forhold gjør det uforsvarlig å bygge." Når loven krever "tilstrekkelig sikkerhet" mot ras, må det ligge i

dette at det ikke kreves absolutt sikkerhet. En teoretisk mulighet for ras er derfor ingen hindring, det
må foreligge en reell rasfare. Lovens 68 tar sikte på sikkerhet for selve byggegrunnen - det kan derfor

ikke, slik kommunen også hadde argumentert med, nektes byggetillatelse pga. skredfare for ferdsel i

området ellers (til og fra hyttene). Flertallet opphevet etter dette avslaget på søknad om byggetillatelse
som ugyldig.
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Mindretallet fant etter befaring i området og en samlet vurdering av de sakkyndiges uttalelser at
bygningsrådets vurdering av rasfaren var tilstrekkelig til at det kunne nekte byggetillatelse.
Vedtaket ble således ansett som forsvarlig og riktig.

RG 1988 s. 499 "Altadommen"
A hadde et sterkt ønske om å bygge på en bestemt tomt. Bygningsrådet avslo
med begrunnelse i at den lå rasfarlig til og ba A om aundersoke dette
nærmere. A gjorde dette og det endte med at bygningsrådet ga sin tillatelse.
Fire år etter innflytting ble huset skadet av snøras og A turte ikke bli boende.

Han krevde erstatning av kommunen fordi bygningsrådet hadde tillatt ham å
oppføre hus på tomta. Verken A eller kommunen hadde på forhånd innhentet
fagkyndig uttalelse om skredfaren, og bygningsrådet hadde ikke foretatt
befaring av tomten. Retten fant at kommunen hadde handlet uaktsomt ved å
tillate A å bebygge tomten uten at det var innhentet faglig uttalelse om
snøskredfare, og dømte kommunen til å erstatte A verdien av huset. Det var
ikke grunnlag for nedsette erstatningen på grunn av skadelidtes
medvirkning.

A hadde tatt kontakt med en nabo, som i de 22 år han hadde bodd der aldri hadde opplevd snøras.
Retten bemerket at det ut fra de topografiske forholdene i Øksfjordområdet var på det rene at store
deler av terrenget var utsatt for snøskred. Retten mente at bygningsrådet utviste erstatningsbetingende
uaktsomhet ved ikke aundersoke forholdene nærmere før tillatelse til utmåling og deretter bygging ble

gitt. Retten mener at det ikke er tilstrekkelig at bygningsrådet nøyer seg med å opplyse om rasfaren og
overlate til byggherren å foreta nærmere undersøkelser. Bygningsrådet kunne ikke la byggherren
bygge på eget ansvar, det måtte selv foreta de nødvendige undersøkelser og deretter avgjøre om det
var forsvarlig abygge.

Til kommunens subsidiære påstand, at A hadde et medansvar uttalte retten at han ikke hadde utvist
noen uaktsomhet i forbindelse med behandling av byggesaken som kunne påføre ham noe
medvirkningsansvar. Saken hadde ikke fremstilt seg tvilsom for retten, slik at Alta kommune også ble
pålagt å dekke saksomkostningene for A.

Dom av Frostatin la mannsrett ;
Kommunalt ansvar for rasfarlige tomter, skadeserst.l. § 2 jf bygningsloven av
1964 § 68. (kun sammendrag i RG)

A og B bebygget hver sin tomt, etter at kommunen hadde utarbeidet reguleringsplan. Tomtene lå i
bratt terreng og under oppførelsen ble masse fra baksiden av husene fjernet og lagt opp foran disse.
Denne oppfyllingen medvirket imidlertid til at stabiliteten i det skrånende terrenget ble dårligere. Det
gikk flere ras nær husene (først brudd i vannledning, senere unormalt stor nedbør).
Huseierne gikk til sak med påstand om at husene var blitt ubeboelige og at kommunen måtte bære
ansvaret for dette tapet. Lagmannsretten fant i motsetning til herredsretten at bygningsrådet ikke hadde
oppfylt den plikt det hadde til å vurdere grunnens bebyggelighet før byggetillatelse ble gitt og derfor
hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Anke til Høyesterett ble avslått av kjæremålsutvalget.

RG 1990 s. 1248

RG 1991 s. 951 "Sauheraddommen"
Kommunen hadde tildelt byggetomter på et boligfelt i 1982. Alt fra året etter
hadde området flere ganger blitt utsatt for oversvømmelser i flomperioden.
Kommunen erkjente ansvar for de skader som oversvømmelsene hadde
medført, og oppførte en flomvoll til beskyttelse mot senere oversvømmelser.
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Tre huseiere krevde erstatning for den verdireduksjon som flomvollen
forrsaket - og kommunen ble domt ti] å erstatte dette tap.

Flomsikringsvollene ble lagt i søndre kant av eiendommene, der disse naturlig hadde sin utsikt. I
nordlig retning steg terrenget betyde]ig opp mot Gvarv sentrum. Nivåforskjeller i terrenget så ve] i

ostlig som i vestlig retning ga byggefe1tet et noe innelukket preg. Dette preg av inne]ukkethet ble

vesentlig forsterket etter at flomvollen ble bygget. Den ga inntrykk av at saksøkernes boliger var blitt
liggende i en fordypning - dump i terrenget.

Det kan uten videre legges ti] grunn for avgjørelsen at det er utvist erstatningsbetingende uaktsomhet
fra saksøktes side da det ble gitt byggeti11ate1se. Dette gir saksøkerne også krav på dekning av

formuestap i den utstrekning dette kan dokumenteres, jf skadeerstatnings]ovens § 4.

I det aktuelle tilfelle er beliggenheten av saksøkernes eiendommer redusert ved den flomsikringsvoll
som det har vært nødvendig å oppføre. Be]iggenheten er et ikke uvesentlig element ved verdien av en

boligeiendom, - reduseres denne reduseres også verdien av eiendommen og det er oppstått et

formuestap. Tapet ble skjonnsmessig satt til---

RG 200 I s. 238 Flakstad kommune
Oppføring av hus i rasutsatt område. Kommunen pålagt å dekke 75% av det

lidte tap, byggherren 25% pga. langvarig tilknytning til området (kjent)

En person fikk byggetillatelse i 1996, på samme tomt hvor morens familie hadde bodd fra 1930-årene.

I mars 1998 gikk det et større ras like sønnafor, hvor to personer ble drept. Huseier engasjerte da NGI,
som i rapport uttalte ;

•. . Basert på det ovenstående mener vi at huset er utsatt for snøskred som kan forekomme en
gang hvert JOO til 300 år i gjennomsnitt. Huset ligger derfor mer utsatt til for skred enn
kravet til sikkerhet slik det er formulert i byggeforskriften til plan- og bygningsloven fra 1987,
der det kreves at nye våningshus ikke skal utsettes for større fare for skred enn et skred pr
1000 år i gjennomsnitt  ..•

NGI omtalte flere kjente ras i området. Ved to av disse - i 1955 og 98 gikk menneskeliv tapt.

Huseieren flyttet til utlandet og huset ble stående tomt. Huseieren tok ut stevning mot kommunen med
krav om at den ble kjent erstatningsansvarlig for hans økonomiske tap.

Lagmannsretten tok ved vurdering av kommunens forhold utgangspunkt i pbl. § 95, om behandling av
byggesøknad. Kommunen ska] her "se til at arbeid ikke vil stride mot bestemmelser som er gitt i eller i
medhold av denne loven." Videre utta1te retten at "Bestemmelsen ble senere endret, uten at det lå noen

realitetsforskjell i dette. Kommunens oppgaver ved byggesaksbehandlingen er av kontrollerende art.
Det primære ansvaret for at bygget oppføres i samsvar med lov og forskrifter påhviler i
utgangspunktet byggherren. --- Det kan imidlertid - ved vurderingen av byggherrens ansvar vere

grunn til å skille mellom ulike sider av en byggesak. Det primære ansvar for byggets utforming, valg
av tekniske løsninger m.v. tilligge naturlig byggherren. Det er ikke i samme grad naturlig å pålegge
byggherren primæransvaret for spørsmål om plassering av bebyggelse i områder som kan tenkes utsatt
for farer fra natur eller miljø. Slike farer kan være både vanskelige å identifisere og vurdere for den
enkelte byggherre."

Det heter videre i domspremissene ; "Oppfolging og kontroll i forhold til bygningslovgivningen, og da

særlig bestemmelser satt til sikring av liv, helse og økonomiske verdier, er sentrale og viktige
oppgaver for det offentlige." Under henvisning til en bred gjengivelse av rettspraksis fant

lagmannsretten at det ikke kunne gjelde en mildere aktsomhetsnorm enn det alminnelige
arbeidsgiveransvar etter skadeserst.l. § 2-1. Retten kom således til at kommunen hadde opptrådt
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uaktsomt ved å tillate bygging i det aktuelle området. Lagmannsretten kom imidlertid til at
kommunens ansvar måtte nedsettes som følge av skadelidtes medvirkning, jf skadeserst.l. § 5- 1.
Olsen er født og oppvokst på stedet og burde være vel kjent med rasfaren i området. Under henvisning
til den sist nevnte bestemmelse ble erstatningen fastsatt til 75 % av tapet.

RG 2001 s.1531  Vestvå ø kommune
Kommune frifunnet for erstatningsansvar i forbindelse med behandling av
byggesøknad i 1980. Boligen satt opp i rasfarlig område, steinras i 1996 --
ikke gått ras tidligere. Faresonekart forelå først i 1993. Huseierne hadde
familietilknytning til stedet og var lokalkjente. Vurdering av erstatningsansvar
må bygge på det grunnlag kommunens saksbehandler hadde i 1980.

Det er ikke kjent at det tidligere har gått stein- eller snøras i løpet av de siste 100-150 år, men
oppsitterne har ofte hørt steinsprang fra fjellet om våren. Området har vært bebodd av ankende parts
familie langt tilbake. Etter div. steinras tok den ankende part kontakt med kommunen. Denne
engasjerte NGI, som kom til at nominell sannsynlighet for ras vurderes høyere enn minstekravet i
teknisk forskrift til pbl.

Som herredsretten fant også lagmannsretten at aktsomhetsvurderingen måtte ta utgangspunkt i det
grunnlag kommunen hadde for sin avgjørelse ved behandlingen i 1980. På dette tidspunkt gjaldt det
ingen byggeforskrift som satte spesifikke krav til sikkerhet mot ras, man hadde kun § 68 i selve plan-
og bygningsloven, Lagmannsretten kom i likhet med herredsretten til at kommunen ikke hadde handlet
erstatningsbetingende uaktsomt ved behandlingen av byggesakene. Man tillot i alminnelighet
oppføring av nye hus der det var bebyggelse fra før, hvis det ikke hadde skjedd noe over årtier som
tilsa at det ikke burde gis byggetillatelse. Selv om en slik praksis kunne kritiseres ut fra forholdene i
dag, stilte det seg annerledes da tillatelsen ble gitt.

Aktuelle saker

Nesbyen  -  inns igelse

NVE ferdigstilte og overleverte flomsonekart for Nesbyen sommeren 2003. Med grunnlag i dette
kartet fremmet NVE innsigelse til kommunedelplan for Nesbyen. Flomsonekartet viser at flom i
Rukkedøla kan gi betydelige skader i sentrumsområdet. Flommer kan føre til endring av elveløp og
fare for tap av menneskeliv og store materielle skader. Inntil faresituasjonen er utredet, og
sikringstiltak gjennomført, valgte NVE å gå i mot ytterligere fortetting og nybygging i utsatte områder.

Nes kommune har bedt om bistand i dette arbeidet, og det er avholdt flere møter i saken,

Nedenfor er innsigelsesbrevet gjengitt:

Innsigelse- Kommunedelplan for Nesbyen  -  Nes kommune i Buskerud

Flomsonekart for Nesbyen viser at flom i Rukkedøla kan gi betydelige skader i Nesbyen
sentrum. I tillegg er det et stort vannskadepotensial på eksisterende bebyggelse som følge av
flom i Hallingdalselva. Planer som åpner for ytterligere fortetting og nybygging i utsatte
områder kan ikke vedtas før en utredning av faresituasjonen og mulige sikringstiltak er
gjennomfort. NVE fremmer derfor innsigelse til kommunedelplan for Nesbyen.
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Planene

Kommunedelplanen
inneholder bestemmelser
og retningslinjer for
utnyttelse av arealer og
bygninger innenfor
tettstedet Nesbyen. I
planen legges det blant
annet til rette for fortetting
av bolig- og
foretningsarealer i
tilknytning til sentrum og
det åpnes for
omdisponering av enkelte
bygninger fra forretning til
boligformål. I tillegg
legges det ut et større
område for utvikling av
sentrumsfunksjoner nord
for dagens sentrum, her
planlegges det å etablere
forretninger, kontorer,
m.m.

Torsdag 03.07.03 m Hallingdal [ Ver og fore [Kva skjer [ Neringsirv [ Reiselrv [ Bedrifter [ Om Haliigdal.net

EE
fyrsteside
Lokale nyheiter
Sport
Kultur
Lear
Lesarbr ev
"ftrmgar
Hugs ar du dette?
Månadens bilete
Radio og TV

P.i,i,i,i,GJ
Bil

,,{3it,{"{E; en stern»um vt rasere esyen
Kjop, Salg, Leige sentrum. Skrekken er at sideelva
[GEIIIIE.1]. ukkedala skal ape lapsk. D3 blir

sentrumsgatene oversvømt av vatn.

Ved ein 100 rs-flaum vil veringenisr Christine Larsen har

Hallingdalselva i forhold til normal utarbeidd flaurkartet. Tifeldigheitene

vesstand see ea ca ten meter. :"!:.z2.":.,2";/;; .:;""·"o
Rukkedila vil stige med eit par meter, omrunan.

men i enkelte Jordbruksomdde på
Nes-flata som ligg under elvenivå vil
vasstanden stige med ca seks meter.
- Det er mykje vatn, seier overingeniør Christine Larsen i NYE

Som startside

Bestill:
Abonnement
Annonse
tly adresse

Kontakt tilsette
Kjope auis
Tips oss
Send lesarbr ev

Teikne stugu

DE ITEEIE
Norge, uti andeat
all ar hai me  i
terian?

Norge

Utlandet

Organisasjonar
E-post register
Lese e-post

Storflaum vii rasere Nesbyen

No har Nesbyen fått sitt eige
flomsonekart, som det første i
Buskerud. Bak kartet står eln
annan nesning, Christine Larsen.

Av Are O. Lindahl
al@hallingdolen.no

Dei bl paria marker·r var
100-arsflommen vil gaa,

Det verste
- Kva er det verste scenariet?
- Ein storflaum i Rukkedøla. Vatnet vil kame
fort ford, elva er bratt, og det blir vanskeleg å
organisere evakuering. Dessutan er Rukkedila
masseforande.
Det kritiske punktet er parken ved Hajembrua
Der vil vatnet flayme inn i sentrumsgatene.
NVE foreslår no at kommunen byggjer fomvoll
mot Rukkedala p denne staden for å
beskytte sentrum.

Ir;

NVEs merknader -
innsigelse

Førsteprioritet
Christine Larsen fr Nesbyen kjenner forholda

godt. Det er ho som er delprosjektleiar for flomsonekartet i Nesbyen, det
første I sitt slag I Buskerud. Flaumfaren er veldig stor i Nesbyen, derfor har
Nes hatt førsteprioritet i den omfattande kartlegging a som NVE har qjort
over heile landet.

NVE har nylig
offentliggjort flomsonekart
som viser store flomutsatte
områder på Nesbyen. Her
fremgår det at vesentlige deler av den eksisterende sentrumsbebyggelsen har betenkelig lav
sikkerhet mot flom, jf. NVEs retningslinjer nr.1-1999 om arealbruk og sikring i flomutsatte

Under vatn
- Kor mykje av Nes-flata blir lagt under vatn ved ein  100  års-tlaum?
- Fr det første trur me ikkje at ein slik flaum vil kame samtidig i
Hallingdalselva og Rukkedøla Ein tlaum 1 Rukkedola vil råke det meste av
sentrum. Ved ein tilsvarande tlaum I Hallingdalselva vil også vatnet tløyme
langt opp i sentrum, omtrent på høgde med helse og sosialsenteret.

områder.

I henhold til pbl § 68 har kommunen et ansvar for å påse at det blir tatt hensyn til naturbetinga
faremomenter før det blir gitt byggetillatelse. Dersom det skulle bli gitt nye byggetillatelser i
områder som i henhold til flomsonekartet ikke har tilstrekkelig sikkerhet mot flom, så vil
kommunen stå i fare for å motta regresskrav fra forsikringsselskaper ved fremtidige flomskader.

I henhold til  Flomsonekart nr 10/2002 Delprosjekt Nesbyen  vil Nesbyen tettsted i en
flomsituasjon påvirkes av vannivået både i Hallingdalselva og i Rukkcdøla. Flom i
Hallingdalselva vil innebære en langsom vannstandstigning og vil bare føre til materielle
skader. Flom i Rukkedøla derimot, kan bli dramatisk. Rukkedøla vil allerede ved flommer med
20-50 års gjentaksintervall kunne gå over sine bredder og gjennom bebygde områder i sentrum.
Faren for at Rukkedøla kan ta nytt løp gjennom sentrum er reell og må taes alvorlig. På grunn
av hellingsforholdene vil flomvannet, som trolig også vil være masseførende ha stor fart og
kunne få dramatiske følger der hus og veger vil kunne bli skylt bort. I en slik situasjon vil det
sannsynligvis ikke være tid til å gjennomføre noen organisert evakuering.
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Sett i lys av trusselen som flom i Rukkedøla utgjør mot Nesbyen sentrum, og det store
vannskadepotensialet som følge av flom i Hallingdalselva er det NVEs vurdering at det må
gjennomføres en utredning av faresituasjonen. Utredningen må også omfatte hvilke tiltak som
kan gjennomføres for å bedre sikkerheten for eksisterende bebyggelse og nye byggeområder.
Inntil dette arbeidet er utført kan det ikke aksepteres planer som åpner for ytterligere fortetting
og nybygging i utsatte områder. I henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd fremmer
NVE derfor innsigelse til kommunedelplan for Nesbyen.

NVE kan gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot flom. Nærmere

informasjon om regelverk og saksbehandling fremgår av vedlagt faktaark nr.2-2001 om bistand
til sikrings- og miljøtiltak.

Dersom kommunen eventuelt ønsker å gå videre med kommunedelplanprosessen for områder

som åpenbart ikke er utsatt for flom, kan avgrensningen av en ny revidert plan avklares med
NVE.

NVE avklarte i brev av 26. november 2003 på hvilke vilkår innsigelsen kunne trekkes. Brevet er
gjengitt under:

Kommunedelplan Nesbyen  -  NVEs innsigelse kan trekkes på vilkår

Vi viser til Deres brev av 03.11.03 og øvrig korrespondanse i saken, herunder NVEs innsigelse
til kommunedelplanen datert 09. 07. 03.

På visse vilkår (gitt bakerst i dette brev) kan NVE trekke sin innsigelse til kommuneplanfor
Nesbyen.

Nes kommune har vurdert innsigelsen. Kommunen har vedtatt at flomsikring skal planlegges og

utføres innen utgangen av 2005. I tillegg foreslår kommunen at de vil innarbeide og endre
planbestemmelsene slik at de samsvarer med NVEs retningslinjer fra 1999 for Arealbruk og
sikring i flomutsatte områder. Kommunen har signalisert at de ønsker NVEs bistand i
planlegging av sikringstiltaket, og at de vil søke NVE om støtte til å gjennomføre tiltaket. På
denne bakgrunn ber kommunen NVE vurdere om innsigelsen kan trekkes.

NVE har tidligere påpekt flommer i Hallingdalselva vil stige relativt langsomt, og at det derfor
kan forventes kun materielle skader. I Rukkedøla derimot vil en stor flom kunne få et langt mer
dramatisk forløp, fordi det er en reel I fare for at elva kan ta seg nytt løp gjennom sentrum. Dette
kan skje svært raskt. Skal en ha mulighet for å evakuere folk kreves det en god beredskapsplan.
I faresituasjoner må en følge flomutviklingen kontinuerlig.

For arealer som kun er påvirket av flom fra Hallingdalselva vil en bestemmelse i

kommunedelplanen om oppfylling av byggegrunn for ny bebyggelse til en flomsikker kote være

tilstrekkelig for at NVE trekker innsigelsen på dette punkt. Dette vil hindre at det etableres ny
bebyggelse i flomsonen til Hallingdalselva. På sikt bør likevel mulighetene for å sikre også
eksisterende bebyggelse vurderes.

For Rukkedøla er det som tidligere påpekt en mer uoversiktelig og dramatisk flomsituasjon som

før eller senere vil forekomme. Hvilke arealer det vil være mulig å sikre ved å oppføre flomverk
er ikke avklart, og dette vil det ikke være mulig åta stilling til før faresituasjonen og mulige

sikringstiltak er ytterligere utredet. Kommunen har vedtatt at det skal utarbeides sikringsplan,

og har signalisert at de ønsker NVEs bistand til dette. NVE har i tidligere møter bekreftet at vi
trolig kan ha ferdig en sikringsplan i løpet av forsommeren 2004. NVE avventer søknad om
bistand til planlegging og gjennomføring.
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I sone I må det legges inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at flomsikring er etablert før nye

arealer kan bebygges. Kommunen har gitt klare signaler om at det er vanskelig å leve med et

bygge- og deleforbud, spesielt innenfor sentrumsområdet. NVE kan ikke anbefale at det skjer en

ytterligere utbygging i sone I før sikringstiltak er utført, men vil ikke motsette seg en forsiktig
videreutvikling av eksisterende bebyggelse dersom kommunen ønsker dette. En viktig

forutsetning er at kommunen etablerer en beredskap der en i perioder med høy vannføring

registrerer om elven er i ferd med å gå over sine bredder, og at det kan gjennomføres en rask

evakuering av mennesker og eventuelt sikring av større verdier.

NVE forutsetter at Fylkesmannens beredskapsavdeling godkjenner beredskapsplanen.

Når det gjelder sone II er det mer usikkert i hvilken grad det er realistisk å etablere effektive
sikringsanlegg, blant annet fordi dette kan komme i konflikt med a11erede etablert bebyggelse.

Arbeidet med plan for sikring vil konkretisere nærmere hvilke områder og bygninger som kan

sikres, og eventuelt hvor det vil være nødvendig å sanere bebyggelse for å  få  plass ti]

sikringsanlegg. Derfor må kommunen inntil videre nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud
angitt i sone II på vedlagt kart. Når sikringsplan for arealer langs Rukkedøla er Jaget, vil

avgrensing av hvilke områder som eventuelt ikke vil bli sikret i denne omgang måtte gis en

arealkategori som gir samme virkning som bygge- og deleforbudet.

Det må presiseres at det i henhold ti] plan- og bygningsloven § 68 er kommunens ansvar å påse

at det blir tatt hensyn til naturbetinga faremomenter før det blir gitt byggeti11ate)se. Kommunen

kan også fa et økonomisk ansvar for skader på person og eiendom som følge av flom dersom det
er gitt byggetillatelse på tross av kjent flomfare.

NVE trekker innsigelsen ti] kommuneplan for Nesbyen på følgende vilkår:

• Det innarbeides planbestemmelser med krav til byggehøyde som samsvarer med tabel1
side 21. i NVEs "Retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte områder", i
samsvar med kommunens forslag.

• For sone I på vedlagt kart legges det inn bestemmelser om utbyggingsrekkefølgen som
sikrer at nye arealer ikke bebygges før nødvendig sikring er utført.

• I  sone  II  på vedlagt kart nedlegges det midlertidig bygge- og deleforbud. Status for

området kan tas opp til vurdering når plan for sikring er Jaget.

• Kommunen etablerer en beredskap der en i perioder med høy vannføring registrerer om
elven er i ferd med å gå over sine bredder, og i faresituasjoner kan evakuere mennesker
og større verdier.

Det ble oppnådd enighet med kommunen om a11e vilkårene bortsett fra det første punktet om
byggehøyder i planbestemmelsene. NVE sendte i februar 2004 brev ti] kommunen der innsigelsen
opprettholdes for punkt 1. Det ble holdt meklingsmøte 24. august 2004. Grethe og Einar stilte fra
NVE.

NVE og Nes er enige om at NVE skal lage en sikringsplan og at prosjektet samfinansieres.
Fylkesmannen oppsummerte meklingsmøtet med at Nes kommune innarbeider byggehøyde i

planbestemmelsene og NVE trekker innsigelsen. Fylkesmannen konstaterer i meklingsprotokollen av
29.09.04 (DL 200302101-12) at det er oppnådd enighet mellom Nes kommune og NVE.
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Notodden

Notodden kommune, Statens bygningstekniske etat, Fylkesmannen i Telemark, beredskapsavdelingen
og NVE hadde et møte for aavklare hvordan eksisterende bygningsmasse skal forvaltes i flomutsatte
områder. Foranledningen var en søknad om bruksendring der tiltakshaver ønsket et industribygg
ombygd til forretning.

Ombyggingen og varebeholdningen vil gjøre at potensialet for skade ved flom øker. Bygget ligger i et
område der kravet til flomsikker høyde er 20.10 (inkl sikkerhetsmargin), mens byggets gulvhøyde er
19.10.

Kommunen onsker agi tillatelse til bruksendingen uten akreve at gulvet heves, Kommunen har
godkjent bruksendingen mot at det utarbeides en evakueringsplan for den del av varebeholdningen
som ligger under flomsikkert nivå.
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På møtet kom det frem at FM beredskapsavdeling var sterkt i tvil om at dette vedtaket var gyldig. Det
ble også presisert at det ikke var mulig å "dispensere" fra fare, men det kan gis tillatelse til tiltak på

"vilkår". BE mente også at det var tvilsomt om "organisatoriske tiltak" kunne erstatte fysiske
tilpasninger slik som kommunen (og tiltakshaver) ønsket. BE trakk parallellen til hus som ble tillatt
bygd med svakere takkonstruksjon mot at eier av bygget måkte taket for snø, og viste til at dette i
praksis ikke fungerte. BE vil følge opp saken, men vi har ikke mottatt noe fra dem foreløpig.

Ellers ble det presisert at det i loven er et skarpt skille mellom kommunens ansvar for at "byggegrunn

er tilstrekkelig sikker mot fare"(§68 Pbl) og "ansvarlig søker" sitt ansvar for tiltaket tilfredsstiller de
krav og bestemmelser som er gitt. Dersom et område er fareutsatt er det kommunens plikt å
frembringe denne informasjonen og si nei til byggetiltak. Dersom en tiltakshaver allikevel ønsker å
utnytte grunnen, må tiltakshaver dokumentere at faren er tilstrekkelig tatt hensyn til gjennom
prosjektering og kontroll av denne. Kommunen skal ikke foreslå tekniske detaljløsninger, fordi dette
er utenfor kommunenes ansvarsområde. Kommunene har kun en tilsynsrolle i forhold til å påse at Pbl
bestemmelser mht prosjektering og kontroll blir fulgt.

Ellers ble det presisert at i kommuneplanen skal flomfare markeres på plankartet og dette skal inn i
"formål" ikke i "retningslinjer". Når ny kunnskap viser at areal er flomutsatt skal dette tas med når
planer rullerer. Men dersom planene ikke er rullert, gjelder likevel § 68 i Pbl.

Odde-Lie, Halden  -  reguleringsplan for boligbebyggelse

Denne saken er et eksempel på reguleringsplan som ikke har vært innom NVE for vurdering av
sikkerhet i forbindelse med ras langs vassdrag. NVE bør være høringspart i slike saker. RØ ble tipset
av lokale personer, og ba om å få oversendt saksdokumentene.

Naboområdet til planområdet ble på slutten av 90-tallet evakuert pga. overhengende rasfare, så
faremomentene er kjente. Konsulent utarbeidet rapport, som konkluderte med at området er meget
rasfarlig, men at det kan bygges ut under visse forutsetninger. Disse forutsetningene var ganske
detaljerte, og gir ikke uttrykk for at dette er sikre saker! Eksempler:

• Enhver oppfylling av eksterne masser på området må ikke skje før det er vurdert av
geoteknisk rådgiver.

• Det forutsettes at overvannavrenning og drenering må utformes slik at det ikke graves
ukontrollerte diker ellet at det oppstår erosjon.

• Jevnlig oppsyn med bekkens sidekant for å oppdage endringer i terrenget.
• Krav om at geotekninsk rådgiver skal være tilstede når utgraving av tomtene skal skje.
• Det anbefales at det anlegges trapper foran inngangene, og ikke oppfyllinger av

eksisterende terreng. På samme måte må utgravde masser transporteres bort fra boligen,
og ikke brukt som oppfylling.

Denne usikkerheten var Halden kommune klar over, og de vedtok i kommunestyrevedtak 27.03.2003
reguleringsplanen, men de "fraskriver seg et hvert ansvar ved all utbygging og opparbeidelse av feltet
på bakgrunn av forholdene"(sitat slutt). Det er dette som egentlig er vårt største ankepunkt-
kommunen som øverste planmyndighet kan ikke fraskrive seg ansvaret!

Vi klaget på vedtaket, og saken er til behandling hos fylkesmannen.

Skien, Trondheim og Verdal

Som nevnt om i kapittelet "På trappene" har vi ennå ikke vunnet mye erfaring med behandling av
plansaker med kvikkleireproblematikk etter at de nye faregradskartene kom på banen. Prinsippene for
dette er under utvikling. Vi har allerede gitt uttalelser til enkelte saker, som er gode eksempelsaker for
støtte inntil bedre rettledning er på plass (DL 200301462-5, 200402922-3, 200403774 og 200303183).
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Energianlegg

Vassdrags-/energianlegg  -  verneområder

NVE og DN ved direktørene sendte i november 2004 ut brev til NVEs regionkontor og fylkesmennene

med informasjon om hvordan denne problemstillingen skal håndteres. Brevet er gjengitt under. Videre

har jeg klippet inn standardbestemmelser for kraftledninger ( og andre energianlegg) i verneområder

etter naturvernloven, utarbeidet av MD i samarbeid med OED.

Forholdet vassdrags-/energianlegg og verneområder

Fra tid til annen dukker det opp spørsmål hvordan det forholder seg med utvidelser, vedlikehold

etc. av kraftverk, ledninger og andre anlegg som ligger i områder vernet med hjemmel i

naturvernloven. Det vi i praksis si i nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder og i

noen grad naturminner. Dette notatet prøver å gi en samlet oversikt over lovgrunnlaget og

praksis på området. De prinsippene som er lagt til grunn bør også kunne anvendes for

tilsvarende anlegg i områder vernet etter annen lovgivning som viltloven, lakseloven,

kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Det også noen områder som er "vernet' i

medhold av annet lovverk (f.eks. skogloven) eller administrativt vernet. Dette er få områder.

Eventuelle problemer mellom verneinteresser og vassdrags-/energianlegg i slike områder må

vurderes konkret fra sak til sak.

Vernede vassdrag er ikke et områdevern slik verneområder er definert i dette notatet.

Forholdet naturvernloven /vassdragslovgivningen generelt

Forholdet mellom de viktigste lovverk i denne sammenheng er avklart gjennom $ 33 i

vannressursloven. Det er også til dels lang forvaltningspraksis på området, og enkelte tema

(kraftledninger og verneområder) er også regulert gjennom avtale mellom

Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet, jf. vedlegg.

I § 33 i vannressursloven står det bl.a. følgende i annet ledd:

"For så vidt vassdraget går inn under vedtak etter naturvernloven, gjelder reglene i og i medhold

av naturvernloven istedenfor loven her. Reglene om sikkerhet, tilsyn, erstatning og hvem
som kan utøve rådighet i loven her [vannressursloven] gjelder likevel" (vår utheving).

Den aktuelle bestemmelsen står i vannressursloven kap. 5 som omhandler vernede vassdrag.

Sikkerhetsreglene er imidlertid særlig myntet på tyngre vassdragstiltak, spesielt

kraftutbyggingsanlegg som vanligvis ligger i vassdrag som ikke er vernet. NVE mener at disse

reglene må praktiseres uavhengig av vassdragets vernestatus fordi bestemmelsene om sikkerhet,

tilsyn etc. gjelder uansett. Det er også i tråd med den praksis som har vært fulgt i slike saker.

På andre områder enn det sikkerhetsmessige vil vernereglene være bestemmende for hva som

kan tillates. Bakgrunnen for dette er at dersom et tiltak er godkjent etter et strengt vern (en

verneforskrift) må det også være akseptabelt i forhold til andre og mindre strenge bestemmelser,

f.eks. et vassdragsvern. Et eksempel:

Forvaltningsmyndigheten gir dispensasjon for bygging av et minikraftverk for å skaffe strøm til

en turisthytte i en nasjonalpark. Da er saken i realiteten avgjort, og NVEs oppfølging vil være

av sikkerhetsmessig art i henhold til sikkerhetsforskrift, vassdragstekniske forhold etc. og

eventuelt oppfølging i forhold til energiloven. (En tillatelse etter verneforskriften fritar ikke for
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ordinær behandling etter plan- og bygningsloven. Tiltaket må derfor avklares i forhold til denne

loven med kommunen.)

I de tilfellene der det er nødvendig med tillatelse både i forhold til verneforskrift og annen

lovgivning er det mest hensiktsmessig med parallell behandling av sakene etter begge/alle

aktuelle lovverk. Tilsvarende bør en samordne konsesjons- og dispensasjonsvedtak dersom det

er aktuelt å gi konsesjon til noe som krever dispensasjon fra verneforskriften. Tiltaket kan ikke

iverksettes før alle tillatelaser foreligger. NVE kan samordne saksbehandlingsprosessen for å

sikre en effektiv fremdrift. En "seriebehandling" etter flere lovverk er lite effektivt og kan være

frustrerende for søker.

Opprettelse av nye verneområder

Her følges vanlig praksis der NVE er høringspart både i forbindelse med den regionale høringen

(regionkontorene) og den sentrale (hovedkontoret). I tillegg får OED saken i forbindelse med

regjeringsbehandlingen. I denne prosessen er det særlig viktig å sjekke at alle faktiske

opplysninger om eksisterende anlegg innenfor verneområdet er omtalt og hvordan tilsyn, drift

og vedlikehold av anleggene er nedfelt i verneforskriften.

Et verneområde vil i utgangspunktet hindre nye tekniske anlegg som kraftverk. Dersom det

foreligger planer om kraftverk i området (Samlet plan, ev. andre konkrete planer), må det

redegjøres for planene. Forholdet til Samlet plan er omtalt i stortingsmeldingen om nye

nasjonalparker (St. meld. Nr 62 (1991-92) kap. 5.3.3 Samlet plan s. 44 der det står:

"For verneforslag med vannkraftprosjekter i kategori I, vil departementet finne

løsninger slik at opprettelse av verneområdene ikke vil være til hinder for eventuelle

konsesjonsbehandlinger. Med det kunnskapsgrunnlaget en har i dag, synes det ikke å være

konflikt mellom kategori I-prosjekter og landsplan for nasjonalparker."

Dersom det likevel skulle dukke opp konflikter mellom verne- og utbyggingsinteressene er det

viktig å redegjøre for forholdene og så får den videre saksbehandlingen avklare ev. uenighet.

Det er videre viktig å sjekke status for planlagte nye kraftledninger og at saken er forelagt

områdekonsesjonær, Statnett og ev. andre eiere av kraftledninger i området.

For øvrig viser vi til det generelle veiledningsmateriellet for behandling av arealplansaker.

Avgrensning

Prinsipielt er det ønskelig at større tekniske anlegg som dammer, steinbrudd/massetak etc.

holdes utenfor verneområdet. Dette er anlegg som fra tid til annen vil kreve betydelige

vedlikeholds/oppgraderingsarbeider for å holde anleggene i en ti1fredssti11ende sikkerhetsmessig

stand. Blant annet kan endrede klimatiske forhold med mer ekstremt vær og mer nedbør gjøre

det nødvendig med anleggsmessige tiltak som følge av revisjon av sikkerhetsmessige forskrifter

etc. Dette kan være tiltak som er lite ønsket i et verneområde. En slik avgrensning vil lette både

forvatningen av verneområdet og driften av anleggene. I områder av stor verdi for eksempel for

viltet, eller der det av arronderingsmessige årsaker er nødvendig, kan det i helt spesielle tilfeller

likevel være aktuelt å innlemme slike anlegg/inngrep i et verneområde.

Dersom verneområdet grenser mot et magasin, bør grensen følge HRV. Man må være

oppmerksom på at vannstanden ved flom kan stige over HRV og at det da kan være nodvendig a
gjøre avbøtende tiltak i denne sonen selv om den ikke er en del av magasinet. I slike tilfe11er må

tiltaket gjennomføres på mest mulig skånsom måte i forhold til verneverdiene. Eventuelle

dispensasjoner må vurderes etter den generelle unntaksbestemmelsen.
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Mindre tekniske inngrep som bekkeinntak, sperredammer etc. kan det av arronderingsmessige

årsaker være vanskelig å holde utenfor et verneområde. Det samme gjelder kraftledninger. Det
er viktig at verneforskriftene er klarest mulig når det gjelder fremtidig tilsyn/drift av slike
anlegg. Erfaringsmessig bør det legges vekt på å få en klar utforming av bestemmelsene knyttet

til motorisert ferdsel i forbindelse med tilsyn, drift og vedlikehold av anleggene.

Forvaltning i forhold til eksisterende verneområder

Denne gjennomgangen er av generell art. Den vil være dekkende for de aller fleste vernområder,

men i noen tilfelle kan vernereglene og/eller forarbeidene (særlig foredraget til kongelig
resolusjon) inneholde spesielle føringer som avviker fra de generelle retningslinjene. I slike

tilfelle gjelder de spesielle føringene foran de generelle.

Det vanlige er at verneforskriftene har som utgangspunkt at eksisterende anlegg fortsatt skal

kunne drives og vedlikeholdes på en sikkerhetsmessig og økonomisk forsvarlig måte. Dette er
vanligvis nedfelt i en bestemmelse av typen:

Bestemmelsene i punkt x.y er ikke til hinder for tilsyn, drift og vedlikehold av eksisterende

bygninger og anlegg.

For tiltak ut over vanlig drift og vedlikehold, er det vanlig med en dispensasjonsbestemmelse.
Det vil si at en gjennomføring krever en dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten for å kunne

gjennomføres. Dersom det dreier seg om et tiltak som må gjentas med jevne mellomrom, bør en
få en dispensasjon av noe varighet f.eks. ett til flere år avhengig av forholdene. Eksempel på

slike dispensasjoner kan være motorisert ferdsel til målestasjoner inne i verneområdet.

Ut fra det som er anført under de generelle merknadene innledningsvis, kan verneforskriften

ikke hindre gjennomføring av nødvendige sikkerhetsmessige tiltak, men det kan settes vilkår av
hensyn til verneverdiene. Et eksempel: Det ligger en større dam i verneområdet og konsesjonær
får et pålegg fra NVE om å utbedre dammen for å tilfredsstille gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Vernemyndigheten kan i slike tilfelle ikke nekte gjennomføring av rehabiliteringen med
hjemmel i verneforskriften. Men av hensyn til verneverdiene kan det være aktuelt å sette visse
vilkår. Dersom dammen ligger i/nær et viktig kalvingsområde for villrein, kan et slikt vilkår

være at det ikke foretas anleggsarbeid i kalvingsperioden. Uansett er det i slike saker viktig med

en god dialog mellom tiltakshaver og forvaltningsmyndigheten for verneområder for å komme
frem til løsninger begge parter kan leve med.

Spesielt om motorisert ferdsel

De samme prinsippene som er omtalt på generell basis ovenfor gjelder i hovedsak også for
motorisert ferdsel. Verneforskrifter vil ofte gjøre direkte unntak for ferdsel som er nødvendig

for et sikkerhetsmessig forsvarlig tilsyn og ferdsel i forbindelse med drift av anleggene. I andre
tilfeller krever nødvendig motorisert ferdsel en dispensasjon for at vernemyndigheten bl.a. skal
ha mulighet til å kunne styre hvilke typer kjøretøy som benyttes og til hvilken tid/tras
kjøringen skal finne sted osv.

Dispensasjonsordninger er ikke tatt inn for å hindre nødvendige tiltak eller nødvendig kjøring,
men fordi det i enkelte sårbare områder er ønskelig å styre bruken av kjøretøy slik at det ikke

oppstår unødvendige konflikter og skader på naturmiljøet. Slike dispensasjoner kan med fordel
gis for flere år av gangen og trekke opp generelle prinsipper for bruk av kjøretøy, gjeme

kombinert med er rapporteringsplikt til forvaltningsmyndigheten.
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Dersom det eksisterer anleggsveier knyttet til kraftverk eller andre anlegg innenfor

verneområdet, bør bruken av anleggsveiene, ut over den bruk som følger av kraftverksdriften,

reguleres av forvaltningsmyndigheten for verneområdet. I konsesjonsvilkårene er det vanligvis

inntatt en bestemmelse om at anleggsveiene skal holdes åpne for allmenn ferdsel med mindre
departementet (vanligvis delegert til NVE) bestemmer noe annet.

I den utstrekning det er nødvendig å fatte para11e11e vedtak om stengning for a11mennheten for å

oppfylle konsesjonsvilkårene, er NVE innstilt på å følge opp med slike vedtak. Men vi vil

understreke at den ferdsel som er nødvendig av hensyn til sikkerhetsmessig forsvarlig drift,

tilsyn med mer av kraftanleggene, skal tillates gjennom verneforskrift/forvaltningsplan. Disse
forholdene er også regulert i de ulike konsesjonene. Dette gjelder også ev. brøyting av

anleggsveier. Men vi er innstilt på å komme frem til et best mulig samarbeid om eventuelle
vilkår i denne forbindelse. Eksempelvis kan det inngås avtale mellom kraftselskapene og

forvaltningsmyndighet om meldeplikt to uker før brøytingen er planlagt gjennomført.

Forvaltningsmyndigheten vil da få tid og mulighet til å vurdere om det av hensyn til

verneformålet bør settes vilkår om feks tidsforskyvning, nedhøvling av brøytekanter, stengning

for øvrig trafikk og lignende. Ved akutt behov for brøyting skal melding sendes umiddelbart for

å orientere forvaltningsmyndigheten om situasjonen.

Dersom det av praktiske grunner skulle være aktuelt å sette opp bommer etc. utenfor

verneområdet av hensyn til verneformålet, må dette tas opp med konsesjonær og NVE. NVE har
myndighet til å fatte vedtak om stengning i de fleste sakene.

Og her følger avtale mellom Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet vedr.

verneområder og kraftlinjer:

Standardbestemmelse for ulike vernekate gorier/-formal

A. Eksisterende anlegg:

Bestemmelsene er ikke til hinder for:
I. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever

særskilt tillatelse,jfpkt. xx. evt. etter Lov om motorferdsle sin§ 4e) (dersom det ikke er
særskilte motorferdselbestemmelser i verneforskriften)

2. nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

3. oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt
når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.

Etter søknad kan det is tillatelse til:
4. oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under pkt. 3.

8. Nye kraftledninger:

Nye kraftledninger krever søknad. Hvis planlagt anlegg ikke er i direkte konflikt med

vernebestemmelsene, kan tillatelse gis.
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Merknader til de ulike bestemmelser: Det som er avmerket med grønt er ment som generell

bakgrunnsinformasjon og skal i utgangspunktet ikke tas med i foredraget til kgl. res.

Til A nr. I:

Nr I åpner for drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Vedlikehold omfatter

blant annet utskifting av komponenter knyttet til kraftledninger (liner, isolatorer, master,

traverser m.v.) i samsvar med anleggets tillatte egenskaper i forhold til konsesjon etter
energiloven. Det følger av energiforskriften§ 3-4 bokstav a at konsesjonæren til enhver tid

plikter å holde anlegget i tilfredsstillende driftssikker stand, herunder sørge for vedlikehold og
modemisering som sikrer en tilfredsstillende leveringskvalitet. Oppsetting av master med annen
utforming enn eksisterende anlegg, omfattes normalt ikke av nr. 1. Ved utskifting av master

eller andre komponenter, skal master og komponenter som er mest mulig lik eksisterende

benyttes, med mindre overgang til andre typer master og komponenter vil redusere anleggets

innvirkning på verneverdiene uten urimelige kostnader eller ulemper for anleggseieren, jf.

energiforskriften § 3-4 som slår fast at konsesjonæren ved planlegging, utførelse og drift av
elektriske anlegg plikter å sørge for at allmennheten påføres minst mulig miljø- og

landskapsmessige ulemper i den grad det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper for
konsesjonæren.

I forbindelse med vedlikehold vil det kreves særskilt tillatelse for motorferdsel fra

forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Det presiseres at forvaltningsmyndigheten vil kunne
gi tillatelser av lengre varighet på bestemte vilkår, slik at det ikke må søkes for hvert enkelt
tilfelle. Unødig tungvint drift og vedlikehold kan på denne måten unngås, samtidig som

forvaltningsmyndigheten kan ta stilling til på hvilken måte slik ferdsel skal foregå på mest
mulig skånsom måte i forhold til verneverdiene.

Til A nr. 2

A nr. 2 presiserer at tiltakshaveren kan foreta nødvendig istandsetting ved akutte utfall av
anleggene. Ved akutte feil på anleggene kan det oppstå behov for umiddelbar reparasjon av

installasjoner som medfører bruk av motorkjøretøy. Det følger av energiforskriften§ 3-4

bokstav a at konsesjonæren til enhver tid plikter holde anlegget i tilfredsstillende driftssikker
stand, herunder sørge for vedlikehold og modernisering som sikrer en tilfredsstillende
leveringskvalitet. I slike akutte tilfeller vil det ikke være tid til å innhente tillatelse til bruk av

motorkjøretøy i verneområdet, dersom den nødvendige motorferdselen ikke allerede er tillatt i
allerede gitt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. I slike tilfeller forutsettes det at
motorferdsel skjer mest mulig skånsomt, og at det snarest mulig i ettertid meldes fra til
ansvarlig forvaltningsmyndighet for verneområdet.

Til A nr. 3

A nr. 3 gjelder oppgradering og/eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og

øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet.

Bestemmelsen omfatter tilfeller hvor det oppføres andre typer master, ved oppsetting av større

master eller opphenging av nye liner m.v. som endrer anleggets egenskaper i forhold til hva det
er gitt konsesjon til å etablere, og når endringen ikke innebærer en vesentlige fysisk endring i
forhold til formålet med vernet. Eksempel på tiltak kan være endring av driftsspenning eller
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linetykkelse. Oppgraderinger som innebærer bruk av større eller endrede master kan også
omfattes dersom det ikke kommer i konflikt med verneverdiene. Ved vurderingen skal legges
vekt på at konsesjonæren i henhold til energiforskriften§ 3-4 bokstav a til enhver tid plikter å
holde anlegget i tilfredsstillende driftssikker stand, herunder sørge for vedlikehold og
modemisering som sikrer en tilfredsstillende leveringskvalitet, samt energiforskriften § 3-4
bokstav b som slår fast at konsesjonæren ved planlegging, utførelse og drift av elektriske anlegg
plikter å sørge for at allmennheten påføres minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper i
den grad det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper for konsesjonæren.

Til 4 - forhold som skal avklares etter søknad

Nr. 1 slår fast at oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under pkt. 3 skal
behandles etter søknad. Med dette siktes til tilfeller hvor oppgraderingen eller fornyelsen kan
innebære en vesentlig fysisk endring i strid med verneformålet. Ved vurderingen av om

oppgraderingen eller fornyelsen innebærer en vesentlig fysisk endring i forhold til formålet med
vernet vil være en konkret vurdering av tiltakets samfunnsmessige betydning satt opp mot
hensynet til verneformålet i det enkelte tilfelle. Departementet antar at slike dispensasjoner
under normale omstendigheter vil kunne gis. Hensikten med konkret søknad er også å etablere
en kontakt i forkant mellom tiltakshaver og forvaltningsmyndigheten for verneområdet med
sikte på drøfte avbøtende tiltak slik at mulige negative konsekvenser for verneformålet som
følge av anlegget i størst mulig grad reduseres og dermed synliggjøres allerede i søknaden.
Hensikten er ikke å diskutere nedleggelse eller dramatiske omlegginger av det eksisterende

anlegget, men derimot en mest mulig skånsom utforming og mindre justeringer av anlegget.
Opprettholdelse av luftledning i det samme området skal normalt aksepteres. Ved vurderingen
skal det legges vekt på tiltakshaverens plikter etter energiloven til å sørge for å holde anlegget i
tilfredsstillende driftssikker stand, herunder sørge for vedlikehold og modemisering som sikrer
en tilfredsstillende leveringskvalitet, samt plikten til ved planlegging, utførelse og drift av
elektriske anlegg plikter å sørge for at allmennheten påføres minst mulig miljø- og
landskapsmessige ulemper i den grad det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper for
konsesjonæren.

Til B 1

B nr. 1 slår fast at nye kraftledninger krever søknad. Det presiseres at vurderingen her kan være
forskjellig fra situasjoner med oppgraderinger eller fornyelser av anlegg som ble etablert og
idriftsatt før verneområdet ble opprettet. Hvis et planlagt nytt anlegg ikke er i direkte konflikt
med verneformålet, kan det gis tillatelse til et slikt tiltak.

Nyanlegg, traseendringer, og endring av spenningsnivå, tverrsnitt, eller mastetyper krever ved
spenning over 22 kV krever anleggskonsesjon fra NVE. Ved større endringer av
distribusjonsledninger opp til og med 22 kV bygget innen områdekonsesjon, kreves en egen
avklaring mot blant annet kommunen.

Verneplansakene vi får inn er som oftest uproblematiske. Her følger linker til noen saker der
vi likevel har hatt sterke innvendinger: Folgefonna, DL 200201701-16. Geiranger - Herdalen,
DL 200303030-3. Reinheimen, DL 200304758-5.
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Kraftanlegg - formål i arealplan

Kraftstasjoner med ulike bygg, demninger, rørgate, steinuttak mv. blir i mange tilfeller behandlet som

dispensasjonsaker fordi de er lokalisert innefor LNF-områder. Dette bør imidlertid legges ut som
byggeområde, - kraftproduksjon, i kommuneplanens arealdel. Dette kan vi kreve ved ru11ering av
planene. I tekstdelen bør det være en referanse til gjeldende konsesjon og ev. dato for vilkårrevisjon.

Energiplanlegging

Vårt faktaark om kommuneplaner har en kort anbefaling om at kommunen bør vurdere alternative

energiløsninger. Hvorvidt vi skal komme med mer detaljerte anbefalinger på dette området er ikke
avklart. I uttalelser til konsekvensutredninger av større byggeprosjekt, er det aktuelt å påpeke slike

forhold. Her bør man klarlegge alternative løsninger som over tid kan bidra til redusert energiforbruk.
Momenter som bør tas med i en slik utredning er:

• Kommunens/fylkeskommunens føringer for miljøvennlig energibruk i overliggende planer

• Eksisterende kapasitet i nettet.

• Totalt energibehov og andelen energi til oppvarmingsformål for utbyggingen/området.
• Muligheter for felles varmeanlegg med andre bygninger og anlegg i framtiden.
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Statistikk plansaker 2002

NVE/VPM
Alle saker er oppstått i løpet av 2002.

Feilkilder: Tallene for kommuneplaner og kommunedelplaner har store feilkilder i og med at det ikke kan gjøres søk uten at dispensasjonsaker
for saker oppstått i tidligere år dukker opp. For statistikken for 2003 og 2004 har jeg manuelt gått gjennom sakene, og funnet det riktige tallet for
disse (markert i parantes). Fordelingen pr. regionkontor er dermed ikke helt riktig, heller. Når det gjelder reguleringsplaner viste det seg at tallene
er ganske riktige. Når det gjelder dispensasjonssaker, blir brorparten av sakene ikke besvart, jf. tall i parantes i høyre kolonne om utgående brev.
I framtidig statistikk skal jeg gå nøyere gjennom tallene å få oversikten mer presis. Det er vanskelig å få endret arkivkoder, noe som kunne gjort
dette lettere.
Søk
Saksnr. 2002%
arkivkode= 498. l

T esak
Uttalelser til andres planer,
Alle kommunale plantyper

Saksnr. 2002% Kommuneplaner
Arkivkode = 498.1 og
Sakstittel inneholder ordet
kommune l*
Saksnr. 2002% Kommunedelplaner
Arkivkode = 498. l og
Sakstittel inneholder ordet
kommunedel l*
Saksnr. 2002% Regu leri ngsp laner
Arkivkode= 498. l og
Sakstittel inneholder ordet
Beb *
Saksnr. 2002% Bebyggelsesplaner
Arkivkode= 498. l og
Sakstittel inneholder ordet
Beb

V/Alle
825

RS
293

RV
102

RØ
214

RM
50

RN
165

Merknad/feilkilder
Her legges det også inn
byggesaker og div.
søknader ..

120 51 17 27 12 12

54 16 7 25 2 4 Både kommuneplan/
kommunedelplan: 3

416 142 56 135 23 60

32 10 2 16 3 Noen av disse sakene
inneholder også ordet
Reguleringsplan (5)
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Saksnr. 2002% Uttalelser til andres planer, 6 4
Arkivkode= 498.2 f Ikes laner, f ·lkesdel laner,
Saksnr. 2002% Uttalelser til andres planer, 90 29 14 24 3 20 Detter er i hovedsak
Arkivkode= 498.5 vei laner re ulerin s laner..
Saksnr. 2002% Uttalelser til andres planer, 2 Do.
Arkivkode= 498.6 bru laner
Saksnr. 2002% Flerbruksplan /vannbruksplan EUs vanndirektiv
Arkivkode = 431 Suldal
Saksnr. 2002% Verneplaner, Differensiert 13 2 2 Verneplan for
Arkivkode= 422.2 forvaltningsplan i vassdrag vassdrag, VVV, di ff.

Arkivbetegnelse er Vern av forvaltningsplan
vassdra

Saksnr. 2002% Arkivbetegnelse er 11 2 Verneplan etter NVL
Arkivkode= 422.1 Landskapsvernområder.

Reservater
Fra dok.dato/til dok. dato Antall innsigelsessaker: 17 7 0 2 5 3 Riktig statistikk med
= 01012002-31122002 Flom ( +erosjon): 7 mindre det er flere
Dok.beskrivelse Kvikkleire: 2 utgående brev med
inneholder ordet Innsig% F/E/Kv: 1 innsigelse i samme sak
u Vassdragsnatur: 4

Konses'onsbeh: 3
Fra dok.dato/til dok. dato Antall dispensasjonssaker 133 47 8 22 6 48 Riktig statistikk med
= 01012002-31122002 mindre det er flere
Dok.beskrivelse avskrevne innkomne
inneholder ordet brev med
dispensa% dispensasjoner ( 44 utg.
I avskrevet brev
Manuell tellin Antall saker til meklin 2 2
Manuell tell in Plansaker der NVE må kla e
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Statistikk plansaker 2003
NVE/VPM
AIie saker er o stått  i lø et av 2003
Søk T e sak V/AIie RS RV RØ RM RN Merknad/feilkilder
Saksnr. 2003% Uttalelser til andres planer, 822 274 95 229 63 161 Her legges det også inn
arkivkode= 498.1 Alle kommunale plantyper byggesaker og div.

søknader ..
Saksnr. 2003% Kommuneplaner 79 (43) 38 10 14 13 4
Arkivkode= 498.1 og
Sakstittel inneholder ordet
kommune
Saksnr. 2003% Kommunedelplaner 78 (75) 24 18 14 13 9 Både kommuneplan/
Arkivkode = 498. l og kommunedelplan: l
Sakstittel inneholder ordet
kommunedel I*
Saksnr. 2003% Reguleringsplaner 480 169 54 179 22 56
Arkivkode= 498.1 og
Sakstittel inneholder ordet
Reguleringspl*

Saksnr. 2003% Bebyggelsesplaner 21 10 2 6 2 Noen av disse sakene
Arkivkode = 498. l og inneholder også ordet
Sakstittel inneholder ordet Reguleringsplan (3)
Beb *
Saksnr. 2003% Uttalelser til andres planer, 10 4 2 2
Arkivkode= 498.2 f lkes taner, lkesdel laner,
Saksnr. 2003% Uttalelser til andres planer, 76 21 8 21 I5 l 1 Detter er i hovedsak
Arkivkode= 498.5 vei taner re ulerin s laner ..
Saksnr. 2003% Uttalelser til andres planer, 9 2 0 4 2 Detter er i hovedsak
Arkivkode= 498.6 bru laner re ulerin s laner
Saksnr. 2003% Flerbruksplan /vannbruksplan
Arkivkode= 431
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Saksnr. 2003% Verneplaner, Differensiert 3 Verneplan for
Arkivkode= 422.2 forvaltningsplan i vassdrag vassdrag, VVV, diff.

Arkivbetegnelse er Vern av forvaltningsplan
vassdra

Saksnr. 2003% Arkivbetegnelse er 15 0 4 3 2 Verneplan etter NVL
Arkivkode = 422.1 Landskapsvernområder.

Reservater
Fra dok.dato/til dok. dato Antall innsigelsessaker: 12 6 2 2 6 oppfølging av
= 01012003-31 122003 Flom ( +erosjon): 2 innsigelsessaker fra
Dok.beskrivelse Kvikkleire: 1 tidligere. 6 nye
inneholder ordet Innsig% FIE/Kv: påbegynte innsigelser i
u Vassdragsnatur: 9 2003

Konses'onsbeh:
Fra dok.dato/til dok. dato Antall dispensasjonssaker 131 36 19 17 20 38 Riktig statistikk med
= 01012003-31122003 mindre det er flere
Dok.beskrivelse avskrevne innkomne
inneholder ordet brev med
dispensao/o dispensasjoner ( 41 utg.
I avskrevet I, alle 139 brev
Manuell tellin Antall saker til meklin I Valle
Manuell tell in Plansaker der NVE må kla e Halden
Manuell telling Antall innsigelser til Flå

av ørelse i MD
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Statistikk plansaker 2004
NVE/VPM
Alle saker er o stått i lø et av 2004 r 22. desember
Søk T e sak V/Alle RS RV RØ RM RN Merknad/feilkilder
Saksnr. 2004% Uttalelser til andres planer, 861 187 103 245 58 237 Her legges det også inn
arkivkode= 498.1 Alle kommunale plantyper byggesaker og div.

søknader ..
Saksnr. 2004% Kommuneplaner 76 (61) 24 14 18 9 6 Tallet i parantes angir
Arkivkode = 498.1 og riktig antall saker, der
Sakstittel inneholder ordet dispensasjonssakene er
kommune trukket fra.
Saksnr. 2004% Kommunedelplaner 55 (54) 14 7 24 3 4
Arkivkode = 498.1 og
Sakstittel inneholder ordet
kommunedel
Saksnr. 2004% Reguleringsplaner 458 126 54 166 24 70 6 saker inneholder
Arkivkode = 498.1 og både ordet
Sakstittel inneholder ordet kommuneplan og
Reguleringspl* reguleringsplan

Saksnr. 2004% Bebyggelsesplaner 35 8 3 14 6 Noen av disse sakene
Arkivkode = 498.1 og inneholder også ordet
Sakstittel inneholder ordet Reguleringsplan (3)
Beb *
Saksnr. 2004% Uttalelser til andres planer, 4 2
Arkivkode = 498.2 f lkes laner, lkesdel laner,
Saksnr. 2004% Uttalelser til andres planer, 67 5 11 23 7 20 Detter er i hovedsak
Arkivkode = 498.5 vei laner reoulerin s laner..
Saksnr. 2004% Uttalelser til andres planer, 10 8 2 Detter er i hovedsak
Arkivkode = 498.6 bru laner re u lerin s Ian er
Saksnr. 2004% Flerbruksplan /vannbruksplan Vannbruksplan for
Arkivkode = 431 Vikedalselva, Vindaf.
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Saksnr. 2004% Verneplaner, Differensiert 2 Verneplan for
Arkivkode= 422.2 forvaltningsplan i vassdrag vassdrag, VVV, diff.

Arkivbetegnelse er Vern av forvaltningsplan
vassdra

Saksnr. 2004% Arkivbetegnelse er 16 3 4 6 2 Verneplan etter NVL
Arkivkode= 422.1 Landskapsvernområder.

Reservater
Fra dok.dato/til dok. dato Antall innsigelsessaker: 23 9 5 5 4 3 oppfølging av
= 01012004-31122004 Flom (+dambrudd): 4 innsigelsessaker fra
Dok.beskrivelse Kvikkleire: 4 tidligere. 20 nye
inneholder ordet Innsig% FIE/Kv: 3 påbegynte innsigelser i
el ler Motseg% Vassdragsnatur: 6 2003
u Konses'onsbeh: 6
Fra dok.dato/til dok. dato Antall dispensasjonssaker 89 16 10 13 15 29 Riktig statistikk med
= 01012004-31122004 mindre det er flere
Dok.beskrivelse avskrevne innkomne
inneholder ordet brev med
dispensa% dispensasjoner (34 utg.
I avskrevet I, alle 99 brev
Manuell tellin Forhandlin smøte 1 Valle
Manuell tellin Antall saker til meklin 1 Nesb en
Manuell tellin Plansaker der NVE må kla e 0
Manuell telling Antall innsigelser til 0

av ørelse i MD
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Kvalitetsarbeid

Prosesseier

Ledelsen i V har bestemt å etablere rollen som prosesseier for noen av de viktigste prosessene.

Formålet er å øke innsatsen for videreutvikling av prosessene, og for å sette et større fokus på

implementeringen.

Bakgrunnen for å innføre rollen som prosesseier er flere. Fra begynnelsen av 2003 ble det en endring i

organiseringen av kvalitetsarbeidet i V. Ordningen med kvalitetskoordinatorer ved hvert regionkontor
og ved hver seksjon i M29 ble avviklet. Regionsjefene og seksjonslederne fikk en mer direkte rolle i

kvalitetsstyringen. Definisjonen av nye prosessmaler i 2002/2003 har gjort det naturlig å gi utpekte

medarbeidere et spesielt ansvar for den operative delen av kvalitetsstyringen.

Det er nå utnevnt i alt 5 prosesseiere. Disse er:

Prosess 6.3. I Tiltak i vassdrag, fullført saksbehandling og planlegging, og Prosess 6.3.5
Ferdig utført anlegg, Tharan

Prosess 6.3.2 Behandling av arealplaner og verneplaner, Håkon
Prosess 6.3.9 Tilsyn, Hanne Marthe

Prosess 6.3. I I Konsesjonspliktvurdering, Jens Petter

• Prosess 6.3.6 Tiltak i vassdrag, anleggsgjennomføring, Steinar Sørlie

Det vi ønsker å oppnå med rollen som prosesseier er:

• Flere personer med fokus på og ansvar for prosessene, bruken av prosessmalene og
forbedringer i prosessen

• Kortere vei fra de som bruker malene til de som har ansvar for eventuelle endringer av malene
• Myndighetskrav fanges opp og kan raskere tas inn i malene

• Dialog mellom linjeansvarlig og prosesseier fanger lettere opp forbedringer

Det er viktig at prosjekt-/saksansvarlige, prosjektledere/saksbehandlere og prosesseiere etablerer en
god kontakt for utveksling av erfaringer. Likeledes er det viktig at forslag til forbedringer/endringer
ikke blir bevart hos den enkelte, men blir kanalisert inn i kvalitetshåndboka, og derigjennom gjort
tilgjengelig for alle.

Saksbehandler/prosjektleder har det operative ansvaret for saksbehandling og gjennomføring av

prosjekt/tiltak. Det er i første rekke gjennom erfaringene fra dette at prosessmalene kan forbedres. Det
er imidlertid viktig at prosesseier fra tid til annen etterspør nytenkning og behovet for endringer.

Generelt om prosessmalenes oppbygging

Hver prosess består av en rekke hovedaktiviteter. Hver hovedaktivitet er inndelt i aktiviteter betegnet
med stikkord. Hver aktivitet kan igjen inndeles i delaktiviteter. Inndeling i delaktiviteter er gjort i liten
grad, men for enkelte aktiviteter er det nødvendig med en videre detaljering, enten som beskrivende

tekst/prosedyre eller som stikkord. Under hver hovedaktivitet blir det som regel produsert et eller flere

dokument. Det kan være en konkret plan over et tiltak, eller et brev. Disse dokumentene kan ha
standardtekster eller brevmaler. Uansett må de oppdateres kontinuerlig etter hvert som det skjer
endringer utenfor kvalitetssystemet.



Alle prosessmalene har grunnlag i lover og forskrifter, interne retningslinjer i NVE, faglige og

a11menne krav og praktisk erfaring hos de som utfører oppgavene. A11e styrende dokumentene er listet
opp i prosessmalene. Det er et viktig arbeid å sørge for at de styrende dokumentene ti] enhver tid er

oppdatert.

Kvalitetshåndbokas flytskjema for og beskrivelse av kjerneprosessen for NVEs behandling av
arealplaner (kjerneprosess 6.3.2) ble justert 1. februar 2003. På intranettet finner du også sjekkliste

som skal brukes i saksbehandlingen. Disse kan fy11es ut manuelt og følge saksmappen. Arkivet kan
scanne dokumentet inn i doculive når saken anses som avsluttet. Siste endringer i KHB ble

gjennomført i oktober 2004.

Denne årboka vil støtte opp under KHB for planbehandling, og gi en oppsummering av de endringer
som gjøres fra år til år. Kapittelet foran "Avklaringer i planbehandlingen" samler de

problemstillingene som er avklart og som blant annet er sendt regionsjefene som V-notat og lagt i

KHB som styrende dokument.

Revisjonsrapport fra internrevisjoner ved regionkontorene

Det ble i 2003 og 2004 gjennomført revisjoner ved tre av regionkontorene. Nedenfor følger utdrag fra
rapportene der vår kjerneprosess er berørt.

Region Sør 18. november 2003

Planbehandling-revisjonen tok utgangspunkt i planer fra Notodden kommune og Va11e kommune. En

plansak i Flå kommune, søknad om hyttebygging i vernet vassdrag, ble også berørt i intervjuet.

Formålet med revisjonen har vært å se i hvor stor grad produksjonsprosessene for gjennomføring av

slike tiltak, definert i kvalitetshåndboka kapittel 6, har blitt fulgt. Likeledes å bedømme den
dokumentasjonen som foreligger etter planlegging og gjennomføring av tiltaket, og til slutt vurdere om

kvalitetshåndbokas prosessbeskrivelse er hensiktsmessig og egnet til å nå NVE sine mål.

Plansaken fra Notodden kommune kom etter en søknad kommunen hadde mottatt om

byggetillatelse/bruksendring i et område som NVE har kartlagt i Flomsonekart prosjektet. Gjeldene
reguleringsplan har ikke definert byggehøyder som tar hensyn til disse flomhøydene. Kommunen

ønsket derfor råd fra NVE på hvordan de skulle forholde seg til byggesøknaden etter at det foreligger
beregninger på flomnivåer i området. Saken ble lagt frem for hovedkontoret, b1.a. juridisk seksjon.
Saken ble mottatt i vår og er enda ikke avsluttet. Saken anses å være av prinsipie11 karakter.

Plansaken fra Valle kommune gjelder en kommuneplan, opprinnelig sendt på høring til fylkesmannen,
hvor kommunen foreslår hyttebygging inntil/i vernet vassdrag. Fylkesmannen har gått til innsigelse
med bakgrunn i Rikspolitiske Retningslinjer (RPR). NVE har også gått til innsigelse med hjemmel i

Vannressursloven. Plansaken ble mottatt høsten 2002 og er fortsatt under behandling.

Plansaken fra Flå gjelder søknad om hyttebygging i vernet vassdrag. NVE har gått til innsigelse etter

Vannressursloven. Plansaken ble mottatt i vår.

Rapporten viser de funn/observasjoner som ble gjort under revisjonen. Funnene er omtalt fortløpende.
Funn som er gjort og ikke svarer til definerte forhold i kvalitetshåndboka, omtales som avvik. Funnene

blir for øvrig omtalt enkeltvis med tanke på forbedringer i forhold til det som kvalitetshåndboka i dag

foreskriver.
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Innledning

Med Funn/Observasjoner menes forhold som ikke stemmer med den definerte prosessmalen 6.3.2,

samt de styrende dokumenter som gjelder for virksomheten.

Funn/Observasjoner kan være positive i den forstand at gjennomføringen av aktiviteter og
dokumentasjonen er endret og tilpasset en praktisk mulig gjennomføring av det konkrete tiltaket, uten

at krav om effektiv gjennomføring og dokumentasjon av faktiske forhold er svekket.

Funn/Observasjoner som er negative, er forhold som ikke stemmer med de definerte prosessmalene,

og hvor mangel på gjennomføring av aktiviteter og dokumentasjon ikke kan gjøre rede for de viktigste

arbeidsoppgavene som er gjennomført og følgene av disse. Der det er funnet avvik som krever tiltak i
form av lukking av avvik, er dette anført.

Nedenfor er det listet opp de funn/observasjoner som ble gjort. Funnene/observasjonene fra 1 til 4

gjelder plansaker, prosessmal 6.3.2.

Funn/Observasjon I

Prosessmalen 6.3.2 forutsetter at planmyndighet sender plansaker til regionkontoret og får svar fra

regionkontoret. Notodden kommune sendte en forespørsel i en plansak til regionkontoret.
Regionkontoret tok kontakt med hovedkontoret i Oslo for å rådføre seg i plansaken, dette i tråd med
prosessmalen. Uten regionkontorets viten, sendte juridisk seksjon ved Administrasjonsavdelingen i

Oslo, svarbrev til kommunen, hvor de avviste saken som uvedkommende for NVE. Saken ble deretter

igjen tatt opp med regionkontoret som nå behandler saken videre.

Defineres som avvik i forhold til delegert myndighet fra Vannressursavdelingen ved hovedkontoret til
regionkontoret, og avvik i forhold til prosessmalen 6.3.2.

Kommentar/Forslag til forbedring: Andre avdelinger ved hovedkontoret i Oslo må informeres om
hvordan saksgangen og ansvar-myndighet skal utøves i Vannressursavdelingen. Se for øvrig

oppsummeringen av kommentarer/forbedringsforslag i punkt 4.

Funn/Observasjon 2

Prosjekter som flomsonekartprosjektet, skaffer ny viten om vassdragene. Plansaken i Notodden gjelder
en søknad om bruksendring for et bygg som ligger i et flomsoneområde. Med grunnlag i de nye

flomsonekartene fra NVE, kjenner nå kommunen flomhøyder på steder som de tidligere ikke hadde
kjennskap til. Hvilket ansvar påtar kommunen seg i dette tilfelle, dersom de gir tillatelse til
bruksendring uten pålegg om tiltak som sikrer mot flomskader? Hvilke konsekvenser kan dette senere

få for kommunen i forhold til søker og eventuelt vedkommendes forsikringsselskap?

De nye flomsonekartene frembringer ny viten som igjen utløser nye problemstillinger i forhold til
planvedtak. De råd NVE gir i slike tilfeller krever at mulige konsekvenser er gjennomdrøftet og gjort
kjent i organisasjonen, slik at rådene til planmyndighetene blir mest mulig entydige. NVE kan på den

måten bidra til likebehandling og forståelse for de krav som planmyndighetene setter.

Dette betegnes ikke som avvik, idet dette ikke er omtalt i prosessmalen eller andre dokumenter knyttet

til prosessen planbehandling. Det foreligger flere liknende saker. Det er derfor av betydning at
hovedkontoret, sammen med regionene, foretar en gjennomgang av slike saker for å komme frem til

en felles holdning og argumentasjon i forhold til planmyndigheter.

Kommentar/Forslag til forbedring: Se oppsummeringen av kommentarer/forbedringsforslag i punkt 4
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Funn/Observasjon 3

Prosessmalen 6.3.2, hovedaktivitet 3 er inndelt i tre mulige delprosesser.

Delprosess 3C Innsigelse var aktuell i plansaken i Val1e kommune og er aktuel1 i plansaken i Flå

kommune. Prosessmalen og hovedaktivitet 3C forutsetter at hovedkontoret og VPM kontaktes. Det er
forholdsvis sjelden det fremmes innsigelse, og det skal være tungtveiende grunner for at NVE kommer

med innsigelse. Det er derfor viktig at ledelsen engasjerer seg i å definere kriterier for bruk av

innsigelse. Regionkontoret har behov for faglig støtte og engasjement fra hovedkontoret i Oslo i slike

saker. Hovedkontorets rolle som koordinator og rådgiver i de vanskeligste sakene må komme klarer

frem i prosessmalen.

Dette betegnes ikke som avvik, men det er behov for forbedringer i prosessmalen.

Kommentar/Forslag til forbedring: Se oppsummeringen av kommentarer/forbedringsforslag i punkt 4

Funn/Observasjon 4

Prosessmalen 6.3.2 forutsetter at planmyndighet, i de fleste tilfeller kommunene, kjenner til at NVE er

høringsinstans i forhold til en rekke lover. Plansaken i Valle kommune, en kommuneplan sendt på

høring til fylkesmannen (FM), var ikke sendt til NVE. NVE fanget opp at fylkesmannen forberedte en
innsigelse etter Rikspolitiske Retningslinjer (RPR). NVE fremmet innsigelse, idet kommuneplanen
foreslo et hyttefelt i vernet vassdrag. Behovet for å informere planmyndigheter om at NVE er

høringsinstans er fortsatt tilstede. Det er også en utfordring å finne fram til samarbeidsformer med
fylkesmennene, slik at fremme av innsigelse kan samordnes. På den måten kan ressurser spares.

Dette betegnes ikke som avvik. Prosessmalen omfatter ikke delprosesser knyttet til informasjon og

samarbeid med fylkesmennene.

Kommentarer/Forslag til forbedring: Se oppsummeringen av kommentarer/forbedringsforslag i punkt

4

Oppsummering av kommentarlforslag til forbedring plansaker, prosessmal 6.3.2

Prosessmalen 6.3.2 har vært i bruk i forholdsvis kort tid. Erfaringene med malen er derfor begrenset.
Malen virker i hovedtrekk å dekke de fleste plansaker som regionen behandler. Antall plansaker i

regionen er økende. Dette gjelder også forespørsler etter råd fra planmyndigheter i forhold til de nye
flomsonekartene. Revisjonen har vist at det er et stort behov i å utvikle delprosesser(støtteprosesser) i
forhold til malen. Stikkordmessig er det viktig at følgende blir drøftet, konkret handling utformet og

iverksatt:

• Informasjon internt i NVE om regionkontorets funksjon og rolle i plansaker
• Informasjon eksternt til planmyndigheter, kommuner og fylkeskommuner, om NVE som

forvalter av en rekke lover og som fagetat.
• Vurdere om og hvordan kapasiteten på den faglige kompetansen ved hovedkontoret kan

styrkes, slik at det er mulig å støtte regionene i "tunge" plansaker.
• Utvikle delprosesser knyttet til kriterier for når innsigelse skal fremmes og hvem ved

hovedkontoret som skal bistå regionene når innsigelse fremmes.
• Trekke ledelsen ved hovedkontoret inn i arbeidet med prioritering av ressursene som skal

brukes på plansaker
• Utvikle det faglige samarbeid mellom regionene, for eksempel et fagforum, tilsvarende andre

områder i NVE.
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Oppsummering av generelle inntrykk fra revisjonen.

Revisjonen skal også stimulere til innspill i forhold til forbedring/revidering av KHB og disse er viktig
å vurdere og å følge opp. I løpet av revisjonen er det notert følgende innspill med relevans til
planbehandling:

• Det er for mange kan dokumenter.
• Endringer i KHB må synliggjøres.

Revisjonen av bruken av kvalitetshåndboka og prosessmalen for plansaker, viser at det er mye arbeid
som gjenstår i utforming av samhandlingsmønster og rammeverk. Dette gjelder særlig i forholdet
mellom regionkontoret og hovedkontoret i saker hvor det vurderes innsigelser og/eller innsigelser er
en opplagt konsekvens av planene. Det er behov for sterkere medvirkning fra hovedkontoret når
innsigelse fremmes. Dette ut fra den kompetansen som finnes der, og også av hensyn til
likebehandling i alle regionene. Det er også behov for å videreutvikle og stimulere det faglige

samarbeidet mellom regionene.

Det er fortsatt et stort behov ute i kommunene for informasjon om NVE sin rolle i plansaker.
Hovedkontoret og regionkontoret bør samarbeide om å utarbeide materiell og å gjennomføre
informasjonsarbeidet.

Vannressursavdelingen gjennomfører prosjekter i VP seksjonen som fremskaffer ny viten om
vassdragene. Dette skaper igjen nye problemstillinger. Flomsonekartprosjektet er eksempel på et slikt
prosjekt, hvor ny viten om et vassdrag har ført til henvendelse fra kommuner som tar opp spørsmål av
prinsipiell karakter:

• Hvordan skal regionkontorene og NVE opptre i plansaker der kommunene ønsker råd av faglig
karakter?

• Kan/skal hovedkontoret og regionkontorene utvikle retningslinjer/rammer i fellesskap som letter
og effektiviserer det daglige arbeidet?

Revisjonen viser at medarbeiderne i Region Sør er positive til kvalitetssystemet, de er kreative og
pågående i å finne nye og bedre løsninger. De ser behov for et sterkt faglig hovedkontor som kan bistå
med kompetanse gjennom rammeverk og deltakelse i konkrete saker, særlig i saker hvor NVE vil
hevde prinsipielle standpunkt eller anser saken som særlig viktig.

Tilbakemelding på revisjonsrapport

RS har i notat l l /2003 gitt tilbakemelding på revisjonsrapporten. Notatet er gjengitt under:

Vi viser til revisjonsrapport av 11. I 2.2003 etter intern-revisjon i Region sør den 18.11.2003.
Revisjonsrapporten er gjennomgått med de aktuelle medarbeiderne, som sammen med regionsjefen
har kommet med synspunkter på og forslag til hva som bør gjøres, herunder eventuelle
forbed ri ngsti ltak.

Innledning

Temaet for revisjonen var prosessene for planlegging/gjennomføring av sikringstiltak og behandling
av arealplaner. Sikringstiltak i Sogndalselva (gjennomført) og skredsikring i Skienselva ( under
utførelse) var de konkrete tiltakene. Arealplanbehandlingen ble vurdert med utgangspunkt i planer fra
Notodden kommune og Valle kommune. I tillegg er en plansak i Flå kommune vedrørende
hyttebygging i vernet vassdrag også berørt i intervju.
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Observasjon 1

RS støtter forslaget om å informere andre avdelinger ved hovedkontoret om hvordan saksgang og
ansvarsmyndighet skal utøves i NVE, herunder regionkontorenes rolle i plansaker.

Observasjon 2

Observasjonen gjelder tlomsonekartenes betydning og betegnes ikke som avvik, men flomsone-
kartenes kunnskap må formidles til lokale myndigheter og brukes av NVE i plansaker på en entydig
måte som innebærer likebehandling over landet. RS støtter forslaget om å utarbeide prosess-
dokumenter for planbehandling som ivaretar hensynet til likebehandling. Det krever en prosess som
må ledes av hovedkontoret og støttes av regionkontorene.

Observasjon 3

Observasjonen gjelder bruk av innsigelse i plansaker og betegnes ikke som avvik. RS deler synet på at

det er behov for forbedringer i prosessmalen vedrørende vurdering i bruk av innsigelse.

Observasjon 4

Observasjonen gjelder samordning med fylkesmannen i bruk av innsigelse i plansaker og betegnes
ikke som avvik siden prosessmalen ikke omfatter delprosesser knyttet til samarbeid med
fylkesmannen. Statlig innsigelse i plansaker bør søkes samordnet med fylkesmannen på en slik måte at
ressursbruken i NVE reduseres.

Region Vest 24. og 25. juni 2004

Revisjon av planbehandlingen tok utgangspunkt i planer fra Bømlo kommune og Høyanger kommune.
Behandlingen av plansakene fra de to kommunene har pågått i 2003 og 2004. For kjerneprosess 6.3.2
Behandling av arealplaner og verneplaner, har hensikten vært å se om den definerte malen er et egnet
verktøy ved saksbehandling av arealplaner. Malen skal være et hjelpemiddel for å sikre en forsvarlig
saksgang i hht. gjeldene lovverk, størst mulig grad av likebehandling i forhold til liknende saker og en

effektiv og målrettet saksbehandling.

Her følger utdrag fra rapporten om de funn som gjelder vår kjerneprosess:

Funn/observasjon 11

Prosessmalen 6.3.2 Behandling av arealplaner og verneplaner ble først tatt i bruk i begynnelsen av
2003, da ble også behandlingen delegert i sin helhet til regionene. Regionen kjenner malen godt. Den
praktiske bruken av malen krever imidlertid at saksbehandlerne samarbeider på tvers av regionene for
at saker med stor grad av likhet behandles likt. Likebehandling er et viktig prinsipp, selv om hver sak
skal behandles som en enkelt sak. For at likebehandling skal kunne finne sted, må regionene og
hovedkontoret samarbeide tett om hvilke kriterier som skal legges til grunn ved bl.a. innsigelser.

Brukerne har krav på likebehandling. Med desentraliserte saksbehandling krever dette klare og
entydige rammer fra hovedkontoret.

Defineres ikke som avvik. Kommentar/Forslag til forbedring: Ledelsen ved hovedkontoret og
prosesseier bør gjennomgå prosessmalen og de tiltak som kan være aktuelle for i større grad enn i dag
bistå regionene i likebehandling og felles forståelse av lovverket og tolkninger i den sammenheng.
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Funn/observasjon 12

Behov for felles rutiner for arkivering i doculive og kvalitetsstyringen. Dette anses som nødvendig for
å få aksept og raskere bruk av kvalitetsstyringen.

Kommentar/Forslag til forbedring: Dette forholdet arbeides det med. Viktigheten av forenklinger er
påpekt fra mange kanter.

Funn/observasjon 13

Regionkontoret har medarbeidere som faglig sett tilhører andre avdelinger. Personalansvar og
fagansvar henger nøye sammen. Lederfunksjoner kan vanskelig utføres på et av områdene uten at det
andre område berøres. En endring av dette er sterkt ønskelig.

Oppsummering av generelle inntrykkfra revisjonen.

Revisjonen av bruken av prosessmal 6.3.2 Planbehandling arealplaner viser at det er behov for mer

detaljerte rammer for å oppnå likebehandling og effektiv saksbehandling. Prosesseierrollen må
oppmuntres og også i noen grad gå på rundgang.

Revisjonen skal også stimulere til innspill i forhold til forbedring/revidering av KHB og disse er viktig
å vurdere og å følge opp. Arbeidet med utvikling av ledelsesprosesser anses som svært viktig. Dette
må følges opp med fokus på implementeringen, herunder utpeking av prosesseiere.

Revisjonen viser at medarbeiderne i Region Vest er positive til kvalitetssystemet, de er kreative og
pågående i å finne nye og bedre løsninger. De ser behov for et sterkt faglig hovedkontor som kan bistå
med kompetanse gjennom rammeverk og deltakelse i konkrete saker, særlig i saker hvor NVE vil
hevde prinsipielle standpunkt, eller anser saken som særlig viktig.

Region Midt 26. og 27. oktober

Revisjonsdelen som omfatter planbehandling tok utgangspunkt i kommuneplan for Rana kommune og
inngrepssakene Urlandsåga småkraftverk i Hemnes kommune, og Buktelva minikraftverk i Vefsn

kommune.

For kjerneprosess 6.3.2 Behandling av arealplaner og verneplaner, har hensikten vært å se om den
definerte malen er et egnet verktøy ved saksbehandling av arealplaner. Prosessmal 6.3.11 Vurdering
av konsesjonsplikt for tiltak i vassdrag, ligger til grunn for saksbehandling av slike saker.
Gjennomgangen av hvorvidt malen er egnet i sin nåværende form, har betydning for de som arbeider
med disse sakene i V. Begge malene skal være et hjelpemiddel for bl.a. å sikre en forsvarlig saksgang i
hht. gjeldene lovverk, størst mulig grad av likebehandling i forhold til liknende saker og en effektiv og
målrettet saksbehandling. Funnene/observasjonene 11 til 14 gjelder plansaker, kjerneprosess 6.3.2, og
6.3.11 og andre forhold knyttet til den generelle virksomheten ved regionkontoret.

Funn/observasjon 11

Kjerneprosess 6.3.2 Behandling av arealplaner og verneplaner, ble revidert første gang i begynnelsen
av 2003, da ble også behandlingen delegert i sin helhet til regionene. Regionen kjenner malen og
mener den er et godt redskap for å gjennomføre en strukturert og effektiv saksbehandling. For at saker
med stor grad av likhet behandles så likt som mulig, er det viktig at saksbehandlerne samarbeider
intern på regionkontoret, og også på tvers av regionene.
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Det er etablert et godt samarbeid med hovedkontoret, der spesielt vanskelige saker og saker av
prinsipiell karakter, drøftes.

Gjennomføring av saksbehandling etter denne prosessmalen og prosessmal 6.3.11 Vurdering av
konsesjonsplikt i vassdrag, krever ofte samarbeid og koordinering med KT. I den sammenheng er det
behov for samordne brevmaler og andre retningslinjer, slik at samarbeidet og forholdet til
omverdenen blir ivaretatt bedre enn i dag. Som eksempel bør alle brevmalene ha samme utforming. En
del av punktene fra sjekklista i NVE-veileder nr. 3/1999 bør også inn i prosessmalens sjekkliste.

Brukerne har krav på likebehandling. Likebehandling er et viktig prinsipp, selv om hver sak skal
behandles som en enkelt. Med desentralisert saksbehandling krever dette klare og entydige rammer fra
hovedkontoret.

Kommentar/Forslag til forbedring: Det bør vurderes om de oppgavene som utføres på V og som har
koordineringsbehov mot KT og eventuelle andre avdelinger, gjennomgås av en arbeidsgruppe som
spesielt tar for seg forhold knyttet til bl.a.:

• Brevmaler, felles utforming
• Arkivering, forenkling i forhold til saksnummer, hvem har saken, hvem involveres, hvor

sendes et saksdokument
• Forholdet faglig ansvar - personalansvar

Funn/observasjon 12

Kjerneprosess 6.3.11 Vurdering av konsesjonsplikt i vassdrag er kjent i regionen. Malen er grei som
en huskeliste og for nye medarbeidere. Det er god kontakt mellom de enkelte saksbehandlerne på
regionkontoret, likeledes mellom de forskjellige regionkontorene. Utfordringen ligger i forhold til
andre avdelinger i NVE. Det er også en utfordring å begrense saksbehandlingen i forbindelse med den
enkelte saken. Erfaringene med tiltakshavere i forbindelse med melding om mikro-/minikraftverk, er
at de til stadighet endrer planen. Når saksbehandlingen anses for vere ferdig fra saksbehandlers side,
dukker det opp endringer som på nytt krever ressurser. Metoder for kunne redusere ressursbruken i
disse tilfellene etterlyses.

Kommentar/Forslag til forbedringer: Ledelsen i V vil ta problemstillingen opp til drøfting.

Funn/observasjon 13

Intern informasjon/kommunikasjon gjennomføres bl.a. med allmøter hver måned. En gang i måneden
gjennomføres også møter blant saksbehandlere/prosjektledere/prosjektmedarbeidere.
Det vil si at hver 14. dag er det faste møter. Det er gitt uttrykk for at informasjonen rundt
kvalitetsstyringssystemet er godt ivaretatt.

Kommentarer/Forslag til forbedringer: Det er viktig at det gjennomføres regelmessige møter hvor bl.a.
kvalitetsstyringen har plass. Det bør vurderes om det internt på regionkontoret skal lages et notat en
gang i måneden/kvartalet hvor det gis løpende informasjon om aktuelle tema innenfor
kvalitetsstyringen.

Funn/observasjon 14

V ute i regionene har faglig ansvar overfor flere avdelinger. Dette vanskeliggjør en enhetlig
saksbehandling. Det gis også forskjellig signaler om hva som er prioriteringen. Dette gir fra tid til
annen vanskelige arbeidsforhold for den enkelte saksbehandler og for ledelsen i regionen. Det er viktig
med tett samarbeid mellom avdelingene og seksjonene. Bedre samordning av prioriteringene er derfor
sterkt ønskelig.
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Kommentar/Forslag til forbedringer: Dette forholdet er påpekt tidligere, og må bringes opp på et

høyere nivå i organisasjonen, dersom saken skal ha noe fremgang.

Intern veileder

Den interne veilederen ble revidert i 2001. Den er i dag utdatert med hensyn til underskriftsrutinene

som ble endret i 2003.

Plankoordinator anser at revidering av denne må ses i sammenheng med det arbeid som pågår med
revidering av øvrige retningslinjer og veiledning på arealplansiden i NVE. Det bør vurderes å integrere
mer detaljert veiledning blant annet om behandling av arealplaner med faresoner (både kvikkleire og

flom).

Den foreliggende veileder er registrert i DL 2002 00895 som VN-notat 17/2001 og brukes med de
forbehold som gjelder underskriftsrutiner.

Brevmaler

Disse er slettet og erstattet av faktaarkene. Det vil i stedet samles opp gode formuleringer som kan
brukes til forenkling av brevskrivingen i årbok 2005. Intensjonen med faktaarkene er å kunne skrive
korte poengterte brev, der kun de viktigste temaene i den spesielle sak framheves.

Endringer i KHB

Denne årboken tar mål av seg å informere om hva som har skjedd, hva som er på trappene, gjengi
problemstillinger som er under drøftelse, vise til eksempelsaker mv. Det vil imidlertid kun være de
føringer som gis i kapittelet "Avklaringer i planbehandlingen" som er å regne som styrende dokument
og som vil bli innarbeidet i kvalitetshåndboka. Spørsmål som ikke er ferdigdrøftet må avvente sin
konklusjon, ev. i neste års årbok, før det inngår i kvalitetshåndboken. Slike konklusjoner formaliseres
ved at de oversendes regionsjefene som V-notat og legges inn i KHB og årbok.

Her er en kort oversikt over årets endringer i KHB for planbehandlingsproduksjonen:

Kjerneprosess

Det er gjort enkelte endringer i tekstdelen. Hovedsaklig er det gjort endringer under hovedaktivitet 5
bl.a. etter innspill fra RS. Det er bl.a. lagt til noe om befaring av innsigelsessaker/underlag for OED.
Ellers har jeg føyet på to tekstbokser til slutt som omhandler etterbehandling av arealplaner. Dette
gjelder underretning til Miljøverndepartementet i forbindelse med kommuneplaner, klage på
regulerings- og bebyggelsesplanvedtak og høring og eventuell klage på dispensasjonsvedtak.

Under hovedaktivitet 2 er det tatt med et lite avsnitt spesielt om forholdet til vannressursloven:
I alle planer skal det vurderes om tiltak i vassdrag eller uttak av grunnvann må ha konsesjon etter
vannressursloven. Det må deretter vurderes om vannressursloven § 20 skal brukes til aavgjore at
godkjent plan erstatter behandling etter vannressursloven, se styrende dokument 1.43 og I.44

V-notat 7 /2004 om samordnet behandling etter vannressursloven og plan- og bygningsloven er også
innarbeidet i teksten, jf. "Avklaringer i planbehandlingen" foran.

Oppdatert KHB finnes under interne rutiner på intranettet.
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Kjerneprosess  -  flytskjema

Det er gjort noen mindre endringer i flytskjemaet. Foruten følgende ]inker til styrende dokumenter, er
det kun gjort noen kosmetiske endringer:

• V-notat 6/2004: Uttak av grunnvann - veiledende, interne retningslinjer for vurdering av
konsesjonsplikt og interne regler for saksbehandlingen

• V-notat 7/2004: Samordnet behandling etter vannressursloven og plan- og bygningsloven-
regler for Vs behandling av saker etter vannressursloven§ 20

Sjekkliste

Mitt inntrykk er at denne sjekklisten brukes i varierende grad. Jeg er avhengig av tilbakemeldinger på
om dette er en hensiktsmessig sjekkliste å bruke. Derfor bør listen benyttes for p]ansakene, selv om de
fleste av dere har denne prosessen klart for dere. Sjekklisten ]egges på saken som en papirkopi, og kan
scannes inn som eget dokument når saken avsluttes. På denne måten b]ir det enkelt å krysse av
etterhvert som saken behandles og det går ikke bort unødig tid ti] å finne dokumentet digitalt. En god
]iste kan være til hjelp for nytilsatte.
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Aktuelle kurs og konferanser

Se også V-skolen

• Samplan
• Årlige samplantreff, for ex-samplanere
• Vassdragsrett

• Kurs i pbl.
• Regulerings- og miljørett ved NLH
• Plankonferansen
• Diverse kurs, konferanser, møter, se oversikt hos NIBR, polyteknisk forening, NIF, ...
• Kurs i innsigelse i regi av NJKF (ble avlyst sist)
• Kommuneplankonferansen
• Arealplanlegging for praktikere

Veiledningsmateriall, en oversikt

• Veileder nr. 3-1999:
energianlegg"

• Retningslinjer 1-1999:
omrader'

• Veileder nr. 2-2000:
• NVE/ON, 1995:

• Faktaark nr. 4 - 2002:

• Faktaark nr. 6 - 2003:

• Faktaark nr. 8 - 2003:

• Faktaark nr. 2 2000:

• Faktaark nr. 1-- 2002:

"Arealplanlegging i tilknytning til vassdrag og

"Retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte

"Energi i kommunene
"Forvaltning av vernede vassdrag"
"NVEs behandling av kommuneplaner?
"Om vassdrag og energianlegg i reguleringsplaner"
"Vassdrag og energianlegg i kommuneplanar (Nynorsk)"
"Vurdering av fare og bruk av flomsonekart ved
arealplanlegging'?
"Programfor økt sikkerhet mot leirskred"

• Særtrykk av pbl, vannressursloven m.fl.
• Aktuelle stortingsmeldinger, NOU, mm
• MD Veileder T-1381: Reguleringsplan/Bebyggelsesplan, rev. Utgave 01.11.01
• MD VeilederT-1382: Kommuneplanens arealdel, rev. Utgave 01.11.01
• MD Retningslinjer T-1235: RPR for vernede vassdra
• MD Rundskriv T -5/97: Arealplanlegging og utbygging i fareområder
• MD Rundskriv T-5/ 95: Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter pbl
•  MD T-2/98B: Nasjonale mål for fylkesplanleggingen
• MD Rundskriv T-2/00: Rundskriv om konsekvensutredninger etter pbl.
• MD Forskrift T-1281: Konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens kap

VII-a

• Sjekk: htt :/odin.de .no/md/ lanle··ine! ublikas oner/

Fagtidsskrifter

• Plan
• Plannytt, MD: htt ://odin.de .no/md/ lanle vino/ ublikas oner/ lann tt/index-b-n-

a.html
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• Planjuss, MD: htt ://odin.de .no/md/ lanle in / ublikas oner/ lan us/index-b-n-
a.html

• Kart og plan, NIFs undergruppe NJKF
• Meldingsbladet, NJKF
• Plan og KU forskning, meldingsblad fra NIBR
• KU buIIetin, KUForum

Aktuell litteratur

Denne listen blir tatt inn i neste års årbok. Det kan for eksempel være pensumlitteratur fra diverse kurs
som kan være aktueII for oss alle. Send inn anbefalinger.

Viktige plan-linker på internett (inkl. div. web-GIS)

• htt ://www. lanlovutvaloet.de .no/
• htt ://odin.de .no/md/ lanle ino/
• www.plandata.no
• htt ://www.n u.no/skrednett
• htt ://arcus/website/nve intem/viewer.htm
• htt ://www. eonoroe.no/lPS/oeonor e.no/
• htt ://www.inatur.no/

• htt ://www.ni os.no/
• http://www.ngu.no/
• htt ://n is2.statkart.no/nor es lasset/de fault. html
• htt ://www.statkart.no/lPS/?tem Iate=arealis
• htt ://odin.de .no/md/
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Vedlegg:
1. Møtereferat fra plansamling 2004 i Tønsberg
2. Møtereferat fra plansamling 2002 i Førde
3. Møtereferat fra plansamling 2000
4. Møtereferat fra plansamling 1998
5. Faktaark nr. 4 -- 2002: NVEs behandling av kommuneplaner
6. Faktaark nr. 6 -- 2003: Om vassdrag og energianlegg i reguleringsplaner
7. Faktaark nr. 8 - 2003: Vassdrag og energianlegg i kommuneplanar (Nynorsk)
8. Faktaark nr. 2 - 2000: Vurdering av fare og bruk av flomsonekart ved arealplanlegging
9. Faktaark nr. 1-- 2002: Program for økt sikkerhet mot leirskred
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Møtereferat

Sak:

Møtedato:

Til stede:

Referent:

Saksnr.:

Plansamlin 2004 i Tønsber

11.-13. mai Kl.:

Einar Beheim, Turid Bakken Pedersen, Grethe Helgas, Pal Høberg, Siri Stokseth, Eirk Traae,

Erik Hansen, Kjell Carm, Sigrid Langsjøvold, Gaute Gangås, Magne Geir Verlo, Perni1le

Bruun, Ole Magne Espås, Eva Forsgren, Are Mobæk, Haavrad Østhagen, Per Einar Faugli,

Steinar Schanche, Hallvard Berg, Erik Endre, Steinar Pettersen, Sylvia Smith-Meyer, Håkon

Dre er Sæter

Fravær:

Møteleder: Håkon Dreyer Sæter

Turid Bakken Pedersen og Håkon Dreyer Sæter

NVE 200401665-1

Sted:

Dato/sign.:

Arkiv:

Tønsberg

498.0

Kopi: Re ions efero seks onss efer 2 V

Nr. Dagsorden Ansvar/dato

Velkomst
Regionsjef Einar Beheim ønsket ve]kommen til Region Sør, og innledet
med typiske problemsti11inger for arealplanleggingen i regionen. Mange

utfordringer er knyttet til regionens mange pressområder. Det er viktig at
]okale po]itikere får fokus på blant annet flomprob]ematikk. Bilder blant
annet fra årets flom i Nesbyen ble brukt som illustrasjon.

Plansamlingen er den 4. i rekken siden oppstarten i 1998.

2 Status for planbehandlingsarbeidet v/Håkon
Plansamlinger ho]des ikke for ofte, og det tas sikte på å avholde mindre

planmøter gjennom året for abote på det, og for å ta opp spørsmål mer i
deta]j. Første mote blir til høsten (september). Det er to år siden forrige

plansamling. I grove trekk kan den samlingen oppsummeres i fø]gende
oppfølgingspunkter, der de fleste er gjennomført eller prosessen er i gang:

 Utvikle og bruke KS ved planbehandling
 Delegering til regionkontorene
 Kompetanseutvikling innen overvannshåndtering(?)
 Utnytte vår samlede kompetanse i planbehandlingen
 Utveks]ing av erfaring og kompetanse mellom regionene
 Samordning av konsesjonspliktvurderinger og

regu]eringsp]anuttalelser
 Effektivisering: Bedre informasjon til kommunene om hvilke saker

vi vil ha inn ti] høring.
 Flere faggrupper på plansamling(?)
 Planmedarbeiderene bør treffes i mindre møter gjennom året
 Kvikkleire-temaet ble droftet. -NVE bør fremme innsigelse

dersom kommunen ikke kan dokumentere tilfredsstillende stabilitet



 Sammenstille føringer, drøftingsnotat og eksempe]saker på et
fellesområde og i rlige rapporter

Til siste punkt har jeg ti] hensikt å samle føringer, eksempelsaker mv. i

årbøker. Foreløpig utkast til dette ble sendt ut i forkant av samlingen, og
planlegges ferdigstilt med de problemsti11inger som har b]itt ]øst, senhøstes
i år. Hovedoppbygging av årbok er tenkt slik:

 Mi]epæ]er siste år
 Hva er på trappene eller kommet i gang
 Avklaringer i planbehandlingen - konklusjonene!
 Diskusjonskapitler fordelt på tema
 Statistikk
 Kvalitetssystemet
 Kompetanse, referanser til veiledningsmateriell, kurs mv.
 Vedlegg: Plansamlingsreferat, andre viktige referat, nye faktaark,

prosjektrapporter/-beskrivelser osv.

Annen oppfølging på plan-området:
 Møte om faresoneforva]tning (NVE, FM, NGI og BE) -17. juni.

Neste møte 31. august. Første møte var bra, og det ble enighet om
å lage et fors]ag til sjekkliste for planlegging og utvikling i
kvikkleireområder med utgangspunkt i NGls forslag til veileder og
intensjoner om at NVE bør opptre som en kontrollør av prosessen
og ikke det fagtekniske. Det vil bli satt sammen en gruppe
fageksperter med NGI i sekretariatet, for å utarbeide et teknisk
notat

 Møte om grunnvannsproblematikk med KTV 27. mai.
Konsesjonspliktvurdering, uttale]se til reguleringsplaner og vedtak
etter § 20 i vannressursloven bør ligge ett sted. K TV ønsker å
delegere dette til V. KTV, VPM og Hvil utarbeide en intern
retningslinje for disse punktene, inklusiv delegeringen fra KTV.

 Andre temamøter/informasjon med/til ulike seksjoner etter behov
 Kommunikasjonsplan er under utarbeidelse
 Miljøhandlingsplan er under utarbeidelse

3 Føringer og strategier for planarbeidet som en del av helhetlig
vassdragsforvaltning v/ Steinar S

Steinar løftet spørsmålet om når vi bør være strenge i våre innspi11 til

planer. Dette må ses i sammenheng både med vårt forvaltningsansvar, men
også den totale ressurssituasjonen, for å finne det detaljeringsnivå vi skal
ha fokus på. Miljø og sikkerhetsarbeid går hånd i hånd i de fleste saker. Det

er viktig å være synlig i det vi driver med, og få fram denne
sammenhengen. V jobber nå med KS del A der det skal settes opp forslag

til mål og strategier for helhetlig vassdragsforvaltning:

Mål for bruk o vern av vassdra o arealer Ian s dem
 Bosetting, infrastruktur og andre viktige verdier langs våre

vassdrag skal ha en akseptabel sikkerhet mot flom, erosjon og
skred.

 Et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur skal bevares for
opplevelse, biologisk mangfold, forskning og undervisning, og
som identitets- og kulturbærer.

 Utnyttelse av og utbygging i og langs vassdrag ska] bare skje når
de økonomiske fordelene er større enn ulempene for miljø og andre
allmenne interesser.

 Når det tillates utbygging i vassdrag skal det være tatt hensyn til at



biologiske mangfold og naturlige biologiske og fysiske prosesser i
vassdraget skal bevares mest mulig.

 Utbygging i og langs vassdrag skal være tilpasset landskap og
friluftsliv, med særlig vekt på gjenværende urørte
vassdragsstrekninger og verdifulle natur- og kulturlandskap.

 Folk skal ha høy bevissthet og kunnskap om vassdragsnaturens
verdier, deres økologiske og landskapsmessige funksjon, betydning
for kultur og identitet, og faren for flom og skred.

 Beslutningstakere på alle nivå og folk flest skal ha lett tilgang på
opplysninger om vassdrag.

 De som tar beslutninger som berører vassdragene skal ha
tilstrekkelig kompetanse innen vassdragssikkerhet og
vassdragsm i lj ø.

Vannressursavdelin ens strate ier
 Fremme positive holdninger til vassdragenes verdi, respekten for

vassdragsmiljøet og respekten for flommer og skred
 Bidra til å utvikle en god, effektiv, nedbørfeltbasert forvaltning av

vassdragene.
 Samle, lagre, strukturere og formidle kunnskap og stedfestede data

om vassdrag og fysiske tiltak i vassdrag
 Øke og formidle kunnskaper om vassdragsmiljøet og

miljøvirkninger/ miljøtilpasninger av vassdragsinngrep.
 Øke, systematisere og formidle kunnskaper og data om fare,

konsekvens og risiko knyttet til flom og skred langs vassdrag.
 Bidra til å sikre hensynet til miljø og sikkerhet ved planer om

utbygging i og langs vassdrag
 Gi samfunnet råd og praktisk bistand for å sikre liv og verdier mot

tap og skader som følge av flom og skred langs vassdrag
 Bidra til å forbedre miljøkvalitetene i

vassdrag/vassdragsstrekninger som er forringet av inngrep.
 Bistå andre deler av NVE med tilrettelagte vassdragsdata og

faglige råd om vassdragsmiljø og miljøvirkninger av
vassdragsinngrep.

 Sikre verneverdiene som ligger til grunn for de vernede
vassdragene

Kvikkleire: Revidering av retningslinjer for arealbruk og sikring i
flomutsatte områder skal revideres. Arbeidet er nylig startet.
Kvikkleiretemaet vil bli inkludert i denne revideringen. Endelig konklusjon

for bruk av faregradskart vil komme her. Arbeidet vil bli gjennomført i
samarbeide med OSB, MD og NGI. NGI har allerede laget et forslag til

veiledning ved bruk av faregrad-, konsekvens- og risiskokart, samt

veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner.

Samarbeid og koordinering med FM,også beredskapsavdelingen, bør

tilstrebes i plansaker. NVE skal likevel kunne gi sin selvstendige innsigelse
i saker, uavhengig av FM.

Innsigelse med grunnlag i prosessen, det vil si at vi fremmer innsigelse i

påvente av at kommunen tar inn faretema i planen og krever nærmere
undersøkelser, er dagens praksis. Den holder vi på. Problemet med
innsigelser er å finne hvilket nivå som skal skille mellom innsigelse eller

sterke anbefalinger. Det er viktig at kommunens ansvar understrekes, og at



vi ikke påtar oss kontrollerende rolle i forbindelse med for eksempel
geotekniske undersøkelser. Det har vi ikke ressurser til å følge opp
konsekvent, og det vil sette oss i en ansvarsrolle som kan brukes som alibi i
saker som ev. går oss forbi.

Det vil bli jobbet videre med å finne mer konkrete holdepunkter for vår
deltakelse i slike saker, jf. møte 17. juni som nevnt under punkt 2.

Verna vassdrag: Innsigelser her må argumenteres ut i fra verneverdiene.
Innsigelser til urørte områder i nedbørsfeltet må argumenteres med innslag
av viktige vassdragselementer/-mi]jøet eller vannstrengen.

I alle vassdragssaker bør det søkes å benytte plan- og bygningsloven
framfor vannressursloven, dersom det gir like god forvaltning.

Flere råd/føringer/spørsmål fra seksjonssjef:
Strate ier lanbehandlin

• NVE må være offensiv, gi konkrete innspill tidlig i planprosessen.
• Vi må prioritere saker som er viktige.
• NVE må være mest mulig forutsigelig.
• Våre uttalelser må være så enkle som mulig, og samtidig presise,

konkrete, lett forståelige og tilstrekkelig begrunnet.
• Vi må bruke innsigelser aktivt, konsekvent og noenlunde likt
• Vi må legge økt vekt på hensyn til skredfare, basert på tilgjengelig

informasjon
• Vi må bidra til godt samarbeid og god koordinering med

fylkesmannen
Hens n til flom -o skredfare i areal Janer o b esaker

 Når skal vi fremme innsigelse til ny bebyggelse/fortetting?
 Hvor detaljert skal NVE rådgi kommunene i spørsmål om

utforming av bygg o.1?
 Hva er tilstrekkelig sikkerhet i skredutsatte områder?
 Hvordan skal faregradskartene for kvikkleire brukes?
 Kan sikringstiltak friskmelde flom- og skredutsatte arealer?
 Skal NVE kvalitetssikre undersøkelser av grunnforhold/

flomforhold utført av andre?
Hens net til vassdra smiloeti lansaker

 NVE er vassdragsmyndighet
 NVE har ansvaret for forvaltning av vernede vassdrag
 Innsigelse til utbygging i vernede vassdrag hvor går grensa?
 Gir LNF-områder tilstrekkelig sikring av verneverdier i vernede

vassdrag?
 Bruk av pbl eller vi? Når skal vi kreve konsesjonsbehandling?
 Forholdet til fylkesmannen hvem tar seg av hva?

4 Kort om PLUT  v/Haavard
Marit Arnstad har spurt Brende om tidsplanen for planlovutvalgets
innstilling i Stortingets spørretime. Et spørsmål var også om Høyre vil la

seg forlede av sektorinteresser (deriblant NVE) til ikke åla sitt system
samordnes med plansystemet. Les besvarelsen på:
htt ://www.stortinoet.no/s ti/dw-o2004050517-018.html

Se dessuten utkastet til årbok som ble tilsendt før samlingen.



Frister i byggesaker ble gjort gjeldende fra I. juli 2003. Nye regler for å

stoppe unødvendige omkamper i plansaker ble lagt fram mars i år, og blir
gjort gjeldende fra 1. juli i år. Saksområder KU i plansaker ligger nå til

behandling i Stortinget, og forventes avklart I. januar 2005.

Hva med resten? ByLUT, bygningslovutvalget er i arbeid med revisjon av

bygningsdelen. Dette arbeidet vil ta tid. Dagens planlovsystem beholdes til
alt kan ses i sammenheng. Haavard antydet nærmere 20 IO før vi ser en ny

revidert lov.

5 Verneplan for vassdrag- informasjonsarbeid v/Steinar P

Tilbakeblikk:
1995 - Informasjonsperm sendt ut til alle kommuner

Slutten av 90-tallet NIBR gjennomførte en evaluering av RPR, som viste

at retningslinjene ikke hadde gitt ønskelig gjennomslag.
2000 -- Informasjonsarbeid om verna vassdrag startet opp, men ble raskt

utsatt pga arbeidet med supplering av verneplanen.

Det er nå onskelig afa samlet gode eksempel-kommuneplaner!

DN s naturbase
Bilogisk mangfoldregistreringer i kommunene bør inn.

VVV: Det er laget 60-80 rapporter. Det er trykte rapporter for de fleste,
men elektronisk foreligger det kun noen få. Dette blir ikke fulgt opp i DN.
V-ledelsen bør ta dette opp med DN.

Supplerende verneplan: Stortingsproposisjon vil foreligge før sommeren.

II. juni.

6 Presentasjon/diskusjon eksempelsaker
RS og RØ presenterte planbehandlingsutfordringer i forbindelse med en

rekke enkeltsaker knyttet til fareutsatte områder og verna vassdrag.

For flomutsatte områder er utgangspunktet er at skadepotensialet ikke bør
økes. Vår inngripen i sakene har ofte vært å kreve nærmere undersøkelser

eller mer konkret; en viss kote som minimum byggehøyde.
Det ble reist spørsmål om vi i reguleringsplaner bør kreve områdene avsatt

som fareområde, ev. fareområde kombinert med byggeområde. For
kommuneplaner bør flomtemaet være utredet før byggeområder avsettes,
for finne best egnete områder. Dette lar seg vanskelig gjøre i det
planlegging i stor grad påvirkes av grunneierinteresser og
eiendomsgrenser. Tilsvarende gjelder for kvikkleireområder. Det bør
utredes først hvilke områder som er egnet. Deretter kan ev.

rekkefølgebestemmelse benyttes, for eksempel sikringstiltak før utbygging.

Denne diskusjonen er ikke avsluttet. Gjennom oppfølgingsmøter (Tønsberg
17. juni) og diskusjoner i forbindelse med revidering av retningslinjen vil
dette tas videre. Diskusjonen skal bli godt dekket i årboka til høsten.



Gaute orienterte om en sak der vi klagde på reguleringsplan ut fra

saksbehandlingsfeil og ansvarsfraskrivelse fra kommunen (Odde-Lie,

Halden). Geoteknisk undersøkelse konkluderte med at utbygging ville
kreve særdeles stor aktsomhet. Kommunen godkjente reguleringsplanen,

men føyde på at de fraskrev seg et hvert ansvar ved en ev. utrasing!

Sigrid orienterte om konsesjonssak og plansak for forsvarets virksomhet på

Rena. Saken gjaldt kryssing av elv for forsvarets kjøretøyer i
øvelsesøyemed, samt bygging av bro.

7 Plan case-oppgave
Bremanger kommunes arealdel ble brukt som case, - plukket ut av Magne

Geir. Planen inneholdt de fleste tema som vanligvis berører vår

saksbehandling. Gjennom gruppearbeid fikk man diskutert på tvers av

regionkontorene. Gjennomgangen etterpå viste at regionkontorene er

samstemte på hvilke temaer som det fokuseres på.

Det ble framholdt et ønske om database for ledningstraseer. Av nyere
praksis som ble diskutert er at kraftverk bør settes av som byggeområde.
Det bør imidlertid være stor grad av realisme når det legges ut til

framtidige kraftverk, slik at planen ikke viser kun potensielle forslag til

utbygginger.

8

Faresonekart for kvikkleire i Skiensvassdraget  -  kartlegging, tiltak,
forholdet til arealplanlegging  v/ Erik og Eirik
Kartleggingsarbeidet tar utgangspunkt i områder større enn 10 mål. Det er
viktig avaere observant på at mindre områder kan gi store skader, og at

disse også må fanges opp i planleggingen.

9 Flomsonekart for Skien. Forholdet til arealplanleggingen  v/ Siri
Siri viste kart og bilder for å iHustrere situasjonen i Skien. Porsgrunn/Skien

kommune ønsker å utnytte kvalitetene til elvas nærområder. Flomfaren og
oppfølging av retningslinjer gir noen utfordringer:

 Ny bebyggelse, antikvariske hensyn?
 Bruksendringssaker
 Påbygging av eksisterende bebyggelse

Flomsonekartene gir oss detaljert informasjon om riktige kotehøyder i

forhold til våre retningslinjer. Det er behov for en systematisk
gjennomgang av hvilke bestemmelser vi bør kreve å få med i planene. I

den forbindelse kan det være hensiktsmessig å få en samlet oversikt over
hvilke vi kan bruke og eksempler på gode formuleringer. Alle bes sende

inn forslag.

10 Revidering av retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte

områder  v/ Hallvard
Primært bør utbygging lokaliseres i trygge områder. Dagens retningslinje

legges til grunn der det er behov for sikringstiltak. Revidert retningslinje
vil integrere kvikkleiretemaet. NGls forslag til veileder er et utgangspunkt.



Spørsmålet NVE må stille seg er: Hva er godt nok? Andre nye momenter
som kanskje vil tas inn er scenarier for klimaendring. Den bør også gi
retningslinjer om hvordan forholde seg til utbygging bak flomverk, for å
begrense skade når disse overtoppes.

Målet er at retningslinjen kan innarbeides i teknisk forskrift.

11 FLOWS v/ Hallvard
Hallvard orienterte kort om prosjektet. NVE er på vegne av Norge, en av
hovedpartnerne i et EU- prosjekt som fokuserer på flom og hvordan man
skal kommunisere flomfare, blant annet knyttet til arealplanlegging.

Et samlende motto for alle prosjektene er "Living with floods in a changing
climate". FLOWS er et akronym og står for "Floodplain Land Use
Optimising Workable Sustainability". Prosjektet er satt sammen av fire

arbeidspakker. Arbeidspakke I har et teknisk fokus og tar for seg gode
eksempler på tekniske løsninger for modellering og kartlegging.
Arbeidspakke 2 fokuserer på de sosiale aspektene ved flom. Blant annet er
det nylig gjennomført undersøkelser for å sammenligne hvordan beboerne i
de ulike landene oppfatter flomfare. Den tredje arbeidspakken handler om
beslutningsprosesser, herunder arealplanlegging i flomutsatte områder og

den siste og fjerde arbeidspakken handler om kommunikasjon av
resultatene fra prosjektet. Prosjektet skal avsluttes i 2006.

Arbeidspakke 3 er mest relevant for vårt arbeid på plansiden. Det skrives
nå en rapport om dagens status for planleggingssystemet slik det i dag
benyttes i flomutsatte områder. Videre vil vi ha en kreativ prosess der vi
ser på svakheter, sterke sider ved dette, og kommer med forslag til
forbedringer. Parallelt pågår det demonstrasjonsprosjekter i Åsnes og
Bærum kommuner. Bærum kommune har allerede levert en rapport som
har sett på flom- og naturskader fra kommunens ståsted. Rapporten ble delt
ut til hvert regionkontor på plansamlingen.

12 Befaring Skien
Skien kommune v/Birgitte Hellstrøm, prosjektleder for Watercity
intenational (Vannveien i Grenland) orienterte om prosjektet fra båten.

Aktuelle tema var transformasjon av områder, offentlig tilgjengelighet
(rekreasjon/turveier/møteplasser), forbedring av grønnstrukturen, arealbruk
i forhold til flom og kvikkleire.

Skien kommune har et stort press fra utbyggere, og ser fram i mot at NVE
kan gi klare føringer for fareområdene.

Eirik orienterte om flomutsatte områder og kvikkleireområder fra NVE sin
side.

Etter båtturen ruslet vi en tur til Bakkestranda, et boligområde langs
kanalen som er flomutsatt.



13
Grunnvann, konsesjonsplikt og§ 20? Hvordan håndtere dette
gjennom plansystemet? v/ Steinar og Gaute

Steinar la fram sitt forslag til veiledning for behandling av
grunnvannsspørsmål i kommune- og reguleringsplaner.

I. Finne en grense for konsesjonsplikt for grunnvannssaker målt i

antall hus eller hytter som skal forsynes, med forbehold om særlige

grunner, som for eksempel begrensninger i magasin.
2. Fritak fra konsesjonsplikt bør også gis med forbehold om at

behandling kan bli aktuelt dersom det i etterhånd viser seg å ha

uforutsatte skadevirkninger.
3. I reguleringsplaner som forutsetter grunnvannsuttak til flere hytter

og boliger enn punkt I, bør saken fortrinnsvis avklares gjennom

planprosessen (§20).

Forslaget ble diskutert 27. mai med KTV, se kap. 2 over.

13 Fra regionkontorene  -  om saksbehandling mv.

Region Sør v/ Grethe, Pål og Turid.
Vestfold -ny praksis for regional statlig

arealplanoppfølging

Øvrige fylker har i 2004 fått tilsendt brev med presisering
av hvilke saker vi skal ha på høring og hvilke vi ikke skal

ha på høring

Samarbeidsprosjektene:
Vestfolds lille grønne (håndbok for samarbeid i
arealforvaltningen i Vestfold)

Felles uttalelse i plansaker (Vestfold)

Kommuneplanavtalen

Fullskalaprosjektet

Samarbeidet gir oversikt og sammenheng i utviklingen i fylket, faglig

plankompetanse gjennom prinsipielle diskusjoner og grep om alle saker

som angår vassdrag, sikkerhet og miljø.

Region Nord v/ Eva, snakket om kommunenes ansvar og at NVE må

kunne gi konkrete føringer/svar til kommunene. Det øker
gjennomslagskraften. Ellers er regionkontoret på jevnlige
informasjonsrunder til kommunene der vår planbehandling er et sentralt

tema.

Region Midt v / Ole, presenterte Skaunsaken og tok opp bruk av
vannressursloven § 20, sikringstiltak på grunnlag av risikokartene og at
NVE i enkelte saker er en etat med mange hatter. Med forutsetning om at

kommunen sku11e utarbeide reguleringsplanene i området i tett samarbeid
med NVE, ble det vedtatt at sikringstiltakene her ikke trengte tillatelse etter

vannressursloven. Saksbehandler, oppdragsgiver og hovedentreprenør har

god erfaring med bruk av vannressurslovens§ 20. Konsesjonsbehandling
ville i denne saken gitt nok en hatt. Konklusjonen på diskusjonen rundt

dette var at NVE opptrer profesjonelt og håndterer dette godt.



Region Vest  v/ Magne Geir, snakket om verneplaner og samordning

internt, med utgangspunkt i verneplan for Folgefonna. Det framkom en del
raske avklaringer fra Haavard:

ON og NVE er uenig i motorferdsel-temaet i fellesnotatet
mellom departementene, ellers enighet.

Samla plan I prosjekter får sin behandling og avveining
enten i verneplanprosessen etter NVL eller gjennom

konsesjonssaken, avhengig av hva som kommer først.

Samla plan II prosjekter vil bli nedprioritert ved en

verneplanutarbeidelse.
Verna vassdrag: Verneplanarbeid etter NVL er positivt, og

verneforskriftene knyttet til disse vil gå foran. Et unntak er
at sikkerhetsbestemmelser knyttet til anlegg vil gjelde.

Kraftlinjer:
Nye vil være forbudt
Vedlikehold/ opprusting må kunne gjennomføres, men

antakelig på godkjenning fra forvaltningsmyndighet, jf at

sikkerhetsbestemmelser må gå foran.
Planlagte kraftlinjer bør finne sin løsning i prosessen

Nedlegging vil gjelde tilsvarende som for

vedlikehold/opprusting

I våre uttalelser bør det påpekes om det finnes Samla plan I prosjekter el1er

kraftlinjer, eksisterende eller planlagte (nivå .. ) og at dette kommer i

konflikt. Konfliktene skal bearbeides i prosessen, men vi skal ikke søke å
stoppe verneplanene.

Region Øst  v/ Sigrid og Gaute snakket om samarbeid internt. Det bør
søkes mer utveksling av erfaringer me11om regionkontorene. RØ har nå to

planmedarbeidere, og dette mener de har ført til at diskusjonene foregår
internt der. Hyppige planmøter i regi av koordinator kan rette litt på dette.

Samarbeid eksternt er også viktig. R deltar i planforum. Sigrid så også at
samarbeidsprosjektet ala Vestfold bør vurderes nærmere. Hun tok også opp

et godt samarbeid R har med Oslo elveforum og samarbeidsforumet for
Oslos vassdrag.

14 Miljøhandlingsplan  v/ Per Einar

Per Einar leder en arbeidsgruppe som på oppdrag fra avdelingsdirektøren
skal utarbeide en miljøhandlingsplan for V. Planen vil ta for seg mål,

strategier og tiltak. Utgangspunktet er at dette skal bli en bevisstgjøring og
synliggjøring av V sitt miljøansvar både internt og eksternt. Per Einar
hadde a11erede før plansamlingen en kreativ prosess med RS for å fa
innspill til arbeidet. Et tilsvarende møte ble holdt i M29 etter samlingen.
Prosessen skal være mest mulig inkluderende, slik at al1e skal ha mulighet
til å komme med sine meninger. Delresultater vil fremlegges på

avdelingsseminar i september.

15 Praktiske rutiner/ Kvalitetshåndbok  v / Håkon
I det nye systemet for kvalitetsarbeid er jeg prosesseier for prosess 6.3.2:

Gjennomført behandling arealplaner. Formålet er å øke innsatsen for



videreutvikling av prosessene, og for asette et større fokus på

implementeringen.

Det er viktig at prosjekt-/saksansvarlige, prosjektledere/saksbehandlere og

prosesseiere etablerer en god kontakt for utveksling av erfaringer.

Likeledes er det viktig at forslag til forbedringer/endringer ikke blir bevart

hos den enkelte, men blir kanalisert inn i kvalitetshåndboka, og

derigjennom gjort tilgjengelig for alle.

Årboka vil støtte opp under KHB for planbehandling, og gi en
oppsummering av de endringer som gjøres fra år til år. Årboka vil i seg
selv også fungere som et styrende dokument for de problemstillinger som

ikke naturlig hører inn i andre NVE-dokumenter som bl.a. retningslinje- og

veilederseriene. Dette vil komme klart fram i en oppsummering i årboka.

Revisjonsrapporten for RS ble gjennomgått. Kun ett avvik ble funnet, men

det kom opp en del andre innspill til bedring av våre rutiner. Mer om både

revisjonsrapporten og metode rundt dette kan leses i årboka, eller dere kan
få den i dens helhet ved å kontakte meg.

16 Oppsummering og avslutning v/ Håkon

For å bedre samarbeidet på tvers av regionene og mellom M29 og

regionene er det behov for hyppigere møter for å diskutere og informere.
Det er viktig for å få lik behandling av arealplaner i hele landet. Første

planmøte vil bli avholdt til høsten med hovedtema faresoner. På denne
måten vil det nok være tilstrekkelig med større plansamlinger annenhvert
år, slik det er praktisert til nå.

I tillegg kan det være behov for samordning også eksternt  (FM)  og internt

mot andre seksjoner. Temamøter og informasjon både uttad og innad bør

etterstrebes.

Oppfølging punktvis:
 Avklare rammene for forvaltning av faresoner i samarbeid med

NGI, FM og BE, jf. nevnte møte som allerede er avholdt
 Internt plankoordineringsmøte til høsten

 Årbok ferdigstilles sent på høsten
 Revidering av retningslinjer for arealbruk og sikring er i gang

 Innspill til KHB følges opp, samt revidering av intern veileder

 Informasjonsskriv til alle kommuner slik som RS har sendt ut skal
vurderes for øvrige regioner. Saken tas opp på neste planmøte

 Retningslinje for vår inngripen i grunnvannssaker og bruk av §20
 Gode eksempelkommuneplaner for verne vassdrag sendes til

Steinar P
 V-ledelsen følger opp arbeidet med VVV-rapportene slik at de blir

lagt ut elektronisk

 Vi samler på gode planbestemmelser mv. Kan sendes til Håkon
 Miljøhandlingsplanarbeidet legges fram på avd.seminar i sept.

 Vurdere VT/PLAN-samling neste gang (=Plan og miljøseminar)?

Håkon
(R/VPM)

R/Håkon
Håkon

Hallvard
Håkon

R/Håkon

Steinar

AIie

Steinar

Alle
Per Einar

VPM



Takk for innlegg og god deltakerånd! Selv et noe langt referat kan ikke få

med alt som kom opp på samlingen. Årboka blir derfor et egnet sted a
samle slikt, mer detaljert. Send meg derfor bidrag i fonn av
problemformuleringer eller sammenfatninger av gode
løsninger/eksempelsaker/reguleringsbestemmelser mv.
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Saksnr.: Arkiv:

Kopi:

Nr. Dagsorden

1 Velkomst

Ansvar/dato

Regionsjef Gunnstein Brakestad ønsket velkommen til Region Vest

2 Kvikkleireprogram met

Erik Endre orienterte om reduksjon av risiko ved skredfare langs vassdrag.
-- Bruk av faregradskart og risikokart i forbindelse med NVEs

planbehandling.

NVEs program for økt sikkerhet mot leirskred klassifiserer kjente
kvikkleireområder med potensiell skredfare etter skredfare, konsekvens og

risiko. Disse temakartene vil være viktige hjelpemidler for kommunene i
deres planarbeid. De fleste kvikkleireområder med skredfare grenser mot
vassdrag. Det mest effektive virkemiddel for å redusere risiko er gjennom
forebyggende arbeid, at områder med skredfare ikke reguleres til formål
som vil øke risikoen. Videre kan områder med skredfare påføre tredjepart
skade, enten som følge av at skredmasser flyter utover områder, eller at
skredmasser fører til oppdemming og flodbølge ved brudd i de
oppdemmende massene.

Ole M. Espås innlegg knyttet diskusjonen til eksempler på hvordan NVE
bør angripe problemstillingen.

Faregradskart vil bli tilgjengelig på Kartulf.

Konklusjon:  NVE bør fremme innsigelse dersom kommunen ikke kan
dokumentere tilfredsstillende stabilitet i utbyggingsområder. Det må i den
sammenheng ses på hele glideflater mot bekker, elver eller lavpunkt i



terrenget. Den faglige vurdering skal gjøres av geotekniker med
godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven.
Faregradskartene vil bli et viktig hjelpemiddel når de foreligger. I mangel
av dette bør de eksisterende faresonekartene, kvartærgeologiske kart og
lokal kunnskap brukes til å vurdere om det skal kreves nærmere
undersøkelser.

Diskusjonen førte også fram mot at NVE ikke kan ta ansvar for ras og
skred i planbehandling utover flom, flomskred og leirskred.

Dersom sikring av rasutsatt område vil medføre tiltak i elier langs vassdrag
som har store negative miljømessige konsekvenser, og vil medføre
konesesjonspliktvurdering, skal kommunen gis et forvarsel om dette. Råd
om aktueIIe tiltak og omfang av dette kan fas av regionkontorenes
vassdragsteknikere.

(Det ble også reist spørsmål om hvilken holdning NVE bør ha til bygging i
flom- og rasområder. Bør elvene gis friere spilierom for naturlige
prosesser.)

Oppfølging:  Oles forslag til uttalelse om rasfare kan benyttes. Erik og
Håkon legger inn et avsnitt om dette i faktaarket for kommunplanens
arealdel.

3 Verna vassdrag

Haavard Østhagen orienterte om prosessen for supplering av verna
vassdrag. NVE sammenstilier omtale av vassdragene. Saken skal opp i DM
17. juni. Høringen starter til høsten. Etter planen skal suppleringsplanen
behandles i Stortinget våren 2004.

Konklusjon:  AIIe de 77 foreslåtte vassdragene skal forvaltes ut i fra de
verneverdier som ligger til grunn. Det vil si på lik linje med de som
aIIerede er vernet. RPR og bestemmelser i vannressursloven knyttet til
verna vassdrag kan ikke benyttes før endelig vedtak i Stortinget foreligger.

Utferd: Gaular kommune ved jordbruks-/næringssjef John Moldestad og
miljøvernleder Berit Holme orienterte om differensiert forvaltning av
Gaularvassdraget. Kommunen stilte spørsmåltegn til effekten av
forvaltningsplanen. De fleste utbyggingssakene som har vært til behandling
i kommunen og NVE har blitt godkjent, selv om de er i konflikt med
vernekriteriene. For NVE sin del gjelder dette først og fremst
minikraftverk.

Kommunerepresentantene mener likevel at differensiert forvaltningsplan er
et godt hjelpemiddel i kurante saker i områder med høy grad av
menneskelig påvirkning. Den gir oversikt over tiltak og
forvaltningsprosedyrer, gir publikum god informasjon. På den annen side
er den mindre bra i store tunge saker, den fanger ikke opp detaljer og
skilier ikke mellom urørte områder der det er middels grad av menneskelig



påvirkning.

4 Kommunedelplan Førde sentrum

Førde kommune ved miljøvernleder Vigdis Lobenz orienterte om planlagt
utvikling i Førde sentrum. Byutvikling i Førde er i stor grad knyttet til
Jølstra som et viktig landskapselement. Dette reiser en de] spørsmål i
forhold ti] NVEs forvaltning og aktivitet, både i forhold til natur- og
allmenne verdier og i forhold ti] flomsikring. Planene for sentrum vil føre
til at stedet vender seg mer mot elven, og planen vil i stor grad øke
tilgjengeligheten langs vassdraget. Likevel er det utfordringer i økt press på
områdene langs elven; økning av bygningsvolum, trafikkplan med ny gate
mellom eksisterende bebyggelse og elven, bygging av parkeringshus under

friareal helt inn til elven. Jeg fikk et inntrykk av at de fleste mente at
kommunen hadde et godt grep om dette, selv om det var uenighet om

enkeltelementer i byutviklingen.

5 Planlovutvalget

Haavard Østhagen orienterte om status og framdrift i planlovutvalget.
Utvalget ska] etter planen legge fram sin sluttrapport innen utgangen av
2002. Hovedformålet med utvalgets oppgaver er at man ønsker en
prosesslov (plan- og bygningsloven) som kan samordne sektorenes
arealforvaltning i planlegging som skal være bindende for statlige
myndigheter. Utvalget ønsker å styrke det regionale plannivået, og det er
foreslått å etablere juridisk bindende arealplaner på fylkesnivå.

Plansystemet på kommunalt nivå vil også bli foreslått endret, slik at man
får en kommuneplan som samordner det meste av sektorplanleggingen.
Under dette nivået blir det såkalte områdeplaner, og derunder detaljplaner
som vil innha elementer både fra dagens reguleringsplaner og
byggesøknader.

Det blir en utfordring å samordne plan- og bygningsloven og
vassdragsreguleringsloven. Det foregår i dag en til dels parallell behandling
av saker etter disse lovverkene.

Oppfølging: Vi venter spent på nærmere avklaringer.

6 Planbehandling og konsesjonsvurderinger; rolle, strategi og

organisering

Steinar Schanche redegjorde for hvilke mål vi skal ha i planbehandlingen:
NVE skal være synlig som nasjonal vassdragsforvalter, klar/forståelig,
mest mulig forutsigelig og NVE skal være respektert som et fagorgan med
kompetanse og autoritet.

Strategien mot dette vil være at vi kommer tidlig inn i planprosessene, og
at vi så langt som råd utformer og bekjentgjør en helhetlig
forvaltningsstrategi for det enkelte vassdrag. Våre uttalelser må være så
enkle som mulig, og samtidig presise og konkrete, lett forståelige og godt
begrunnet. Vi må bruke innsigelser aktivt, konsekvent og samtidig likt fra



region til region. Vi må legge økt vekt på hensyn til skredfare, basert på
tilgjengelig informasjon. Vi bør også fokusere på riktig håndtering av
overflatevann i byer og tettsteder. Og til slutt; vi må bidra til godt
samarbeid og god koordinering med fylkesmannen.

Steinar kom også inn på administrative forhold som kan underbygge en
enda bedre planbehandling, her gjengitt punktvis:

• Utvikle og bruke kvalitetssystemet ved planbehandling og vurderinger
av konsesjonsplikt.

• Delegering til regionene

• Kompetanseutvikling innen overvannsbehandling/urbanhydrologi

• Utnytte vår samlede kompetanse i planbehandlingen

• Utveksling av erfaring og kompetanse mellom regionene

7 NVEs kommuneplanbehandling og innsigelse

Håkon Dreyer Sæter viste statistikk over siste års innsigelsessaker, og
innledet til diskusjon om når NVE bør gi innsigelse, med hovedvekt på
saker i verna vassdrag. Disse sakene byr antakelig på de største
utfordringene i forhold til avgrensning av vårt myndighetsområde. Denne
diskusjonene kom ikke helt i mål, og skal følges opp av undertegnede.

I forbindelse med delegering av kommuneplansaker til regionkontorene,
bør innsigelsessaker og tvilssaker sendes hovedkontoret til gjennomsyn før
utsendelse. Denne delegeringen vil vi vurdere satt i verk allerede til høsten.

Det ble gjennomgått en del eksempler. Et oppfølgingspunkt for
undertegnede er å sammenstille føringer, drøftingsnotater og eksempler på
et fellesområde og i årlige rapporter. Dette kan gjøres både for
innsigelsessaker og annen planbehandling, og kan være veiledende for
planmedarbeiderene.

8 Reguleringsplan vs. konsesjonsbehandling. Konsesjonsvurderinger

Sigrid Langsjøvold tok opp en eksempelsak fra Eidsvold kommune som
innledning til diskusjon på temaet. Jens Petter Taasen orienterte om
konsesjonspliktvurderinger. I de saker der det både er aktuelt med en
konsesjonspliktvurdering og uttalelse til reguleringsplan, skal disse sakene
samordnes så langt det er mulig. Yi bør ikke komme i den situasjon at et
tiltak blir stoppet i konsesjonsvurderingene etter at NVE har godkjent
reguleringsplan for samme tiltaket. I de fleste tilfellene vil det være
naturlig å løse saken gjennom reguleringsplanuttalelse fra
planmedarbeideren i samarbeid med Taasen. Der det er nødvendig å kreve
nærmere undersøkelser eller vassdragstiltak mot erosjon oa. kan
regionkontorenes vassdragsteknikere bidra med råd både til
planmedarbeideren og direkte til tiltakshavere.

Konsesjonsvurderinger skal under lupen i forhold til å utvikle
kvalitetssystemet. Taasen orienterte om dette. Det er nedsatt en gruppe som



jobber videre med saken. Planbehandling vil antakelig bli det neste temaet i

dette utviklingsarbeidet.

9 Eklogitt i Naustdal kommune

Rådgiver Henry Ranestad og NVEs egen kjentmann Helge Leif Nordvik

orienterte og guidet forsamlingen fra Naustdal sentrum og ut til planlagt

uttaksområde på Vevring. Utferden endte med middag på Haavebua på

Stavang.

10 EUs rammedirektiv

Håkon orienterte litt generelt om vanndirektivet, om organisering og

framdrift i implementeringsarbeidet i Norge, spesielt om de nylig

igangsatte demonstrasjonsprosjektene. NVE deltar i direktoratsgruppe og

prosjektsekratariat, og leder og deltar i flere prosjektgrupper, også

internasjonale arbeidsgrupper. Nasjonal og regional koordinerende

myndighet skal avklares i løpet av 2003, det samme gjelder inndeling i

nedbørfeltdistrikter. Dette gjør det vanskelig å si noe helt konkret om

NVEs rolle i dette arbeidet videre, bortsett fra at vi uansett vil ha en sentral

rolle i vannforvaltningen i framtiden med den kompetanse som NVE

besitter.

11 Utfordringer ved regionkontorene

Siste dagen var det satt av tid til åta opp problemer og utfordringer som

ikke var dekket i det øvrige programmet. Mye av tiden gikk til å diskutere

ferdig saker vi hadde fått litt liten tid til dagene før.

Siri Stokseth tok opp problemet med siling av saker fra kommunene.

Regionkontorene mottar en mengde mindre viktige småsaker som tar mye

tid. Spesielt gjelder dette kommuner der det meste av arealet er dekket av

verneplan for vassdrag, og hvor kommunen er flittig til å sende inn alle

dispensasjonssaker.

Det ble luftet ideer om å la være å svare på saker som ikke angår NVE.

Eventuelt benytte kontorpersonellet til å avhjelpe pressede

planmedarbeidere med å sende ut standardsvar. Det ble vel enighet om at

NVE bør besvare innkomne brev. Kontorpersone11et er antakelig også

overarbeidet. Konklusjonen på diskusjonen ble derfor at vi må informere

kommunene bedre om hvilke saker vi skal ha inn til høring. Dette gjøres

ved et info-brev og ved å kurse kommunene ved ulike anledninger. Det kan

også utarbeides faktaark som vedlegg til uttalelser som lærer opp

kommunene til å sile sakene. Et problem er antakelig at kommunene sender

brev ut med en standard adresseliste.

Oppfølging: Faktaark for kommuneplaner går snart i trykken. Dette vil

avhjelpe noe. Faktaark for øvrige plannivå skal utarbeides. Dette gjelder

også dispensasjonssaker. Hovedkontoret skriver et informasjonsbrev til

kommunene i samråd med fylkesmannen. Dette krever først en intern

diskusjon om avgrensning av typiske saker, f.eks. tilbygg på fritidshus



langs verna vassdrag. Vegårdshei eller andre kommuner kan benyttes som
case-studie.

12 Avslutning

Plansamlingen kan være et årlig arrangement, men det bør vurderes om det
skal arrangere en samling med alle faggrupper på regionkontorene som er
knyttet til Plan og miljøseksjonen. Mange av oppgavene går delvis over i
hverandre, og det kan være behov for å lære hverandre opp.

Vi planmedarbeidere bør treffes til mindre møter i løpet av året, for åta
opp spesiel1e tema. Dette kan en forsøke å samordne med andre
reiser/gjøremål.

Den nærmest forestående oppfølging av seminarets konklusjoner er
trykking av faktaark, oppretting av fel1esområde der notater og
eksempelsaker kan samles, delegering av kommuneplansaker ( dette krever
god dialog R-R, R-M29 på tvilssaker, og mer veiledningsmateriel1 fra
hovedkontoret).
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Saksnr.: Arkiv:
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Nr. Dagsorden

I. Innledning

Ansvar/dato

PLAN 2000: Haavard holdt et innlegg om arealplanlegging og

flomfare, samt bruk av flomsonekart i arealplanleggingen

Samlinger: Det er sannsynlig at det blir færre felles VN-samlinger og
befaringer i framtida - vi bør derfor legge mer vekt på samlinger som
denne, hvor et fagområde tas opp.

Maler: er revidert - I igger på N :/ A vdV / VN/maler -bokmal og

nynorsk. Høringsmal er ikke laget - uttalelsene bør skrives spesifikt,

bruk malen med omhu, slik at uttalelsene ikke blir for generelle.
Uttalelsene har for øvrig blitt bedre og bedre - med mindre
"råkopiering" av malen.

Turid lurte på hvordan vi skal forholde oss til dispensasjonssaker, hvor
det for eksempel søkes om disp. fra byggegrense mot verna vassdrag.
Konklusjonen på diskusjonen var at dersom vi mener at det ikke

foreligger særlige grunner for dispensasjon bør vi gi klart uttrykk for at
disp. ikke bør gis. Dersom dispensasjon likevel blir gitt, i strid med

våre anbefalinger, kan vi klage på vedtaket.

Intern saksbehandling

Det var noe usikkerhet om hvordan den interne saksbehandlingen av
arealplaner skal være. I denne sammenhengen vises det til notat
01.1997 - den "gamle'' veilederen. Saksbehandlingsrutinene som står
her gjelder fortsatt (med unntakavegengodkjente planer se pkt. 7 i

referatet). Høringsuttalelser til kommuneplaner skal alltid sendes M29
for kvalitetssikring og underskrift. Dette gjelder også alle
innsigelsessaker (bebyggelsesplaner, reguleringsplaner,

kommunedelplaner og kommuneplaner). Når det gjelder

Anders



kommunedelplaner bør det brukes skjønn. Uttalelser til melding om
oppstart av planarbeid sendes fra regionkontorene.

2. EUs rammedirektiv for vannressursforvaltning

Anders orienterte om direktivet og arbeidet med implementeringen av dette
i Norge og i NVE. Direktivet er vedtatt -det ventes at direktivet trer i kraft

i slutten av november, når det publiseres i EUs tidsskrift. Informasjon om
direktivet finnes bla. ved å se på Internettsidene www.orsbaken.nu og
www .environ.se.

3. Bruk av "retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte
områder". Sikkerhetskrav i planer og byggesaker

Hallvard Berg  orienterte om bakgrunnen for, arbeidet med og intensjonen med retningslinjene.

Kommunenes frihet til å definere hva som er "tilstrekkelig sikkerhet" (jf. pbl 68) innskrenkes med

sikkerhetsklassene som er definert i retningslinjene

Det vil bli vist til retningslinjene i veiledningen til Teknisk forskrift til PBL - brukes i følge SBE

(Statens byggtekniske etat) aktivt av kommunene. Altså: forelopig ikke inn i forskriften.

I praktiseringen av retningslinjene er skillet mellom klassene M2 og M3 en utfordring. Merk: tabellen

er ikke utfyllende - en bedre beskrivelse finnes i retningslinjene side 18 og 19, hvor det bla. skilles

mellom forretningsbygg og større forretningsbygg.

Hallvard lurte på hvordan vi ivaretar hensynet til erosjon -- for eksempel om det settes krav om en

sikkerhetssone/byggeforbudssone mellom elv og planlagte byggeområder i losmasseområder. Svar: pr.

i dag blir dette praktisert i liten grad --  RM  har imidlertid hatt noen slike saker ifm. kvikkleireområder.

Vi har ofte lite kunnskap om grunnforholdene ved planbehandling- særlig når det er snakk om

uttalelse til en kommuneplan.

Hva med restriksjoner for bygging bak overløpsområder for flommverk? Svar: dette er det

vanskelig/umulig å forholde seg til ved planbehandling så lenge disse områdene ikke er definert - der

dette er definert må vi ikke tillate etablering av ny bebyggelse

Industri/virksomheter med eksplosjonsfare skal ikke ligge i fareområder, herunder områder med

uakseptabel stor fare for flom. Svar: dette bor vi opplyse om ved uttalelse til relevante planer. Anders

f er til et kort avsnitt om dette i standardteksten/malen.

Anders

Usikkerhet/ sikkerhetsmargin: Flere forhold tilsier at det kanskje bor legges inn en sikkerhetsmargin

pga. usikkerhet. Dette kan være usikkerhet knyttet til beregnet flomnivå, en sannsynlig klimaforverring

i tida framover med storre og hyppigere flommer som resultat mv. Hvordan skal vi forholde oss til dette

- legge på en sikkerhetsmargin eller kun holde oss til beregnet flomnivå Svar: Hallvard og Siri ser på

dette (Oyvind Hoydal er aktuell samarbeidspartner)

Hallvard sender Klimara ort+ Ekstremvannstandsra rt til re ionkontorene + VN.

Ingen etater følger opp arealplaner mht. sikkerhet mot storm-/springflo. Hallvard mente at vi bør ta

dette med i vår vurderinger av sikkerhet. Jf. Førde hvor det ble laget en ekstremkart-variant av

flomsonekartene som viser springflo sammen med 10- og 500-årsflom.

Flomsonekartplanen: Prioritet 3 er ikke prioritert i statsbudsjettet. og vil sannsynligvis ikke bli kartlagt i

prosjektperioden fram til 2007. Hallvard og Siri



Roy Fossum, kommuneplanlegger i Gjøvik kommune. "Eksempler og
spørsmål fra en kommunal hverdag"

Fossum fortalte om kommunens arbeid med og utfordringer ifm. flomfare.
Det utfylte området mellom jernbanen og Mjøsa i Gjøvik er regulert i

planen er det et krav til sikkerhet mot I 00-årsflom for forretninger og noe

høyere for boliger.

Et spørsmål som ble diskutert var om vi skal forholde oss til driftsstans i

industrien, for forretninger mv. som en følge av at adkomst blir
oversvømmet ved flom. Svar: så lenge dette ikke medfører et

sikkerhetsmessig problem er dette et forhold vi kan informere

kommune/utbygger om, men som vi vel ikke kan eller bør sette krav til.

Spm. fra Fossum: Skal man relatere byggegrense til kotehøyde el1er

beregnede flommer, for eksempel I 00-årsflom, i arealplaner. Jf. mulige
klimaendringer, nye og bedre flomberegninger kan en beregnet flom i dag

bli endret senere. Svar: For planer som sannsynligvis ska] gjennomføres
snart, for eksempel bebyggelses- og reguleringsplaner, bør byggegrense
oppgis ti] kotehøyde (som begrunnes ut i fra sikkerhetsnivå/x-årsflom). For

kommuneplaner bør det også vises aktuell flomstørrelse + kotehoyde, for
eksempel "I 00-årsflom, som er beregnet til xxx m.o.h. "

Hallvard

Gjennomgang av uttalelser/innsigelser som gjelder flomutsatte områder

mhp. lik praksis og eventuelle forbedringer/klargjøringer:

Hauge i Dalane v/Siri

Reguleringsplan for forretningsbygg og boliger. Flomberegninger for
området var ikke ferdige, så 100-årsflom ble beregnet ut fra beregninger av
I 0-årsflom som forelå. Da flomsonekart skal utarbeides for området ble det
tatt forbehold om at framtidige vurderinger av planer kan få en annen
vurdering pga. de nye beregningene. Det var ikke angitt byggehøyde i
reguleringsplanen - det ble pga. dette ikke fremmet innsigelse. FM
fremmet innsigelse - det burde nok NVE også ha gjort.

A11e oppfordres til å konsultere FM i saker hvor innsigelse kan være
aktuelt.

Langbryggene i Skien v/Tore

I denne saken 'dispenserte" vi fra retningslinjene. I forste omgang ble det
anbefalt/krevd en byggehøyde for et hotell ihht. I 00-årsflom. Flere forhold
vanskeliggjorde denne byggehøyden, bla. tilgrensende verneverdig
bebyggelse. På bakgrunn av en vurdering av argumenter mot en
byggehøyde på 2,8 meter, byggetekniske tiltak for å redusere
skadeomfanget ved flom, samt en heving av byggehøyde fra 2,20 til 2,40
meter, aksepterte NVE planen med en byggehoyde 0,4 meter under
beregnet 100-årsflom.



Mht. framtidige saker bør denne saken være et unntak - det bør være svært
gode argumenter for å fravike sikkerhetskravene.

Plantasjen hagesenter, Strandtorget i Lillehammer v/Ingrid

Vi fremmet innsigelse til reguleringsplanen i mai i år pga. at gulvnivå til
planlagt hagesenter, 3000 m2, lå I meter under beregnet I 00-årsflom. I
innsigelsesbrevet ble det satt vilkår for at innsigelse skulle kunne trekkes:
gulvnivå skulle settes til 100-årsflom eller bygget mv. skulle tåle flom. I
framtida bør vi forholde oss til flomnivået. Eventuelle andre løsninger som
medfører "dispensasjon" fra sikkerhetskravene bør komme som et resultat
av en diskusjon i etterkant av innsigelsen.

4.
Strategi mhp. kommuner som ikke sender planer på høring til NVE

Hvert regionkontor går igjennom "sine" kommuner og lager en oversikt
over "flinke" og "mindre flinke" kommuner, som et grunnlag for
utsendelse av et purrebrev til kommuner som ikke sender arealplaner på
høring til NVE. Anders har bestilt MDs "kommuneplanstatus pr.
15.02.99", som vil bli sendt til regionkontorene - for øvrig kan det være
lurt å kontakte fylkeskommunen og eventuelt FM for å  få  en oversikt.

Anders lager et standard purrebrev som distribueres til regionkontorene

Regionkontorene

Anders

5.
Bruk av byggegrense mot verna vassdrag

Tore stilte spørsmålstegn ved om det er tilstrekkelig å avsette byggegrense
mot verna vassdrag i områder hvor det er friluftsinteresser. En måte å sikre
den allmenne ferdselen (og kantvegetasjon) langs vannkanten kan være å
avsette et belte med LNF-område mellom byggeområdet (feks. hytter) og
vassdraget. Kan vi fremme innsigelse mot at det ikke legges ut LNF-
område mellom byggesone og vassdraget, begrunnet i hensynet til
allmennhetens ferdsel/friluftsliv når dette er et viktig element i verneplanen
for vassdraget? Kan vi i det hele fremme innsigelse med grunnlag i at
verneverdier blir berørt? Et annet spørsmål er om vi kan fremme innsigelse
mot planlagte inngrep utenfor 100-metersbeltet til verna vassdrag. Anders
ber Steinar Pettersen, eventuelt i samarbeid med AJ om å avklare dette.

6.
Kvikkleireproblematikk

Ole viste eksempler fra diverse kvikkleireras. Videre orienterte han om en
reguleringsplan for boliger i et område hvor det er en del kvikkleire med
potensielle glideflater inn mot en elv. Her valgte NVE å ikke fremme
innsigelse mot et par hus som er planlagt i et utsatt område. Dette pga. at
elva nedenfor uansett skal sikres: Det ble stilt krav om at husene ikke kan
bygges før sikringen er gjennomført og grundigere grunnundersøkelser er
gjort ( NVE sak 200001188-3).

Kilder for informasjon om kvikkleire: NGis faresonekart for
kvikkleireskred, informasjon i NVEs kommunemapper om forbygninger,
Bård Andersens »Flomsikring i 200 år», informasjon fra kommunens
ansatte.

RM har begynt kartlegging av kvikkleirebekker, dvs. bekker nær farlig
kvikkleire. For å finne ut hvordan kvikkleire ligger i forhold til bekken tas
det profiler og prøver av grunnen. Dette kvikkleireprosjektet er imidlertid

Tore

Anders/Steinar

Ole



helt i startfasen - har ikke hatt nytte av det hittil mht. behandlingen av
kommuneplaner og reguleringsplaner.

7.
Egengodkjente planer

Behandling av egengodkjente planer som vi mottar fra  MD  overføres fra
VN sentralt til regionkontorene. Man kan be MD om endring av vedtatt
plan innen 3 mnd. etter at planen er sendt til MD dersom det er nasjonale
interesser som tilsier det. Erfaringsmessig skjer dette svært sjelden.

Anders

8.
ENØK og nye fornybare energikilder

Marit orienterte om ENØK og nye fornybare energikilder. Energi er en
svært liten del av kommunale planer- noe som bør endres. Bla. pga. dette
har ME laget veilederen Energi i kommunene (2/2000)

Det er 13 pilotkommuner spredt over hele landet. Informasjon om dette og
annet energistoff finnes på www.enoknorge.no.

Vi har føyd til et avsnitt om energi i malen til kommuneplanuttalelse. Ved
henvendelser vedrørende temaet kan det vises til ME.

Det oppfordres til at energi/ENØK også omtales ved møter med
kommunene (ex fylkesvise infomøter). Kontakt ME for eventuelt
deltagelse.

Se vedlagte kopier av Marits lysark

Marit Nestande

9. Evaluering

Det var enighet om at denne typen fagsamling var nyttig - det ble
imidlertid litt travelt å komme igjennom a11e temaene. Telefonmøte er også
et alternativ.
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11.00 LUNSJ

11.45 INNLEDNING v/ seksjonssjef Haavard Østhagen, VN

Haavard ønsket velkommen til den første plansamlingen. Han har forventninger til stillingene/oss og
resultatet av NVEs økte fokus på oppfølging av kommunenes arealplanlegging. Noen momenter i hans

innledning var:

 

 

 

 

 

Et resultat av NVEs økte fokus på arealplanlegging bør være at vi er aktive og offensive framfor
defensiv i vårt arbeid med aveilede kommunene og ivareta vårt ansvarsområde.
NVE må bli en naturlig høringsinstans for planer som berører vassdrag og energianlegg.
Enhetlig behandling av plansaker innen etaten, bla. likebehandling på tvers av regionene.
Flomrelaterte spørsmål er et vesentlig arbeidsfelt for oss, men vi må ikke glemme vårt ansvar for å
se til at arealbruken ikke går på bekostning av verneverdiene i verna vassdrag.
NVEs planfokus er organisert i en organisasjonsmodell hvor regionkontorene har personalansvar,
mens VN har fagansvaret. Det er forutsatt at planer normalt skal følges opp regionalt av
regionkontorene, mens VN har et koordineringsansvar.

12.15 GJENNOMGANG AV INTERN VEILEDER 01/97 v/Bente-Sølvi Toverød, VN

Bente-Sølvi gjennomgikk en del hovedpunkter i ''Veileder til behandling av saker etter plan- og

bygningsloven i NVE", som hun har utarbeidet. Det ble diskutert litt omkring veilederen og

saks be hand I i ngsrutiner.

 

 

 

 

Se kopier av lysark. ( I . )
Det mangler omtale av behandling av KU-saker i veilederen. Dette vil bli ivaretatt ved revisjon av
veilederen.
Det kan også være hensiktsmessig å vise til lovtekster og andre veiledere i veilederen.
Ved behandling av plansaker må vi være oppmerksom på at NVE ikke forvalter paragrafer i plan-
og bygningsloven, men forhold som berøres av planer som vedtas etter loven.



•

•

•

•

460 plansaker ble behandlet i 1997, noe som er lite med tanke på at det er ca. 435 kommuner i
Norge som utarbeider arealplaner.
Saksbehandlingsrutiner: Ved VRV innkaller Magne Geir til felles internt møte når han mottar
arealplaner på høring, slik at han får informasjon om eventuelt spesielle forhold, pågående
prosjekter mv. som det må tas hensyn til i planen.
Steinar orienterte kort om nye prinsipper i fylkesplanlegginga. Det er forutsatt at statlige etater i
større grad enn tidligere skal trekkes inn i planprosessen. Dette vil være et viktig arbeid for oss og
en effektiv kanal å bruke for å nå fram til kommunene med vårt "budskap" mht. arealplanlegging.
Planforum (fylkeskommunal plansamling hvor ulike aktører og forvaltningsorganer inviteres) ble
nevnt som et nyttig samarbeidsforum å delta i.

13.00 KORT PRESENTASJON A V HVER ENKELT PLANMEDARBEIDER

•

•
•

•

•

•

•

Anders Skauge, VN, jordskiftekandidat - NLH. Har I ½ års praksis som kommuneplanlegger i
Borre kommune. Ansatt ved VN fra 1. aug i år.
Martin Lyngstad, VRN, ingeniør. Praksis fra kommunale planstillinger. Ansatt ved VRN i I år .
Ole Espås, VRM, jordskiftekandidat - NLH. Han har jobbet i NVE (VK) i 5 år fram til i høst da
han begynte som planlegger ved VRM.
Magne Geir Verlo, VRV, jordskiftekandidat- NLH. Magne har arbeidet ved VRV i 9 år,
hovedsakelig med VY-saker.
Sigrid Langsjøvold, VRØ, naturforvalter NLH. Begynte ved VRØ 1. oktober etter 4 år som
miljøvernleder i Rauma kommune. Før det arbeidet hun som vannbruksplanlegger i Troms i ca. I
år.
Ame Hamarsland, VRØ, naturforvalter NLH. 15 års praksis fra FM og fylkeskommunen i
Nordland.
Siri Stokseth, VRS, doktorgrad miljovirkninger i vassdrag? NTH. Hun arbeidet med
biotopjusteringer ved SINTEF i 1 år, før hun begynte ved YRS for ett år siden.

14.20 OM VERNA VASSDRAG v/Steinar Pettersen, VN

Noen momenter i Steinars innlegg:
• Se kopier av lysark. (2.)
• I forvaltningen er det flere myndigheter på ulike nivå som har et ansvar for å forvalte vassdrag, og

forvaltninga er knyttet til mange sektorlovverk, bla. pbl, vassdragsloven, naturvernloven,
jordloven, skogloven mfl. Ansvarsforholdene kan oppfattes som uklare, og vedtak om vern av
vassrag kan synes uklart med tanke på hva vernet innebærer av andre begrensninger ut over vern
mot utbygging.

• NVE har hatt mye med verneplanarbeidet agjore, bla. utarbeiding av opplegget for differensiert
forvaltning (DF) av verna vassdrag, som var en del av grunnlaget for Verneplan IV.

• OF-prosjektet ble avsluttet i 1996, men forvaltningspraksisen lever videre ved at den bla.
praktiseres i forbindelse med kommunenes arealplanlegging og vannbruksplanlegging. En
hovedmålsetting for OF-prosjektet er at DF skal være et tema i arealdelen til alle kommuner som
forvalter verna vassdrag innen utløpet av år 2001.

• RPR for verna vassdrag skal:
sikre at kommunene tar hensyn til verna vassdrag
konkretisere nasjonale mål for forvaltning av verna vassdrag
legge opp til DF av verna vassdrag der det foreslås en klasseinndeling etter inngrepsstatus og
verneverdier i vassdragene
definere virkeområdet
I tillegg gis det eksempler på bruk i praksis, bla. visualisert på et eksempelkart fra Gaula.

• Steinar gjennomgikk klarert manus til rundskriv til nasjonale mål- og interesser i fylkes og
kommuneplanleggingen mht. vårt forvaltningsansvar. Det er ikke nye mål og signaler som



regjeringen kommer med her, men det er nytt at disse blir konkretisert i et rundskriv. Kopi av
aktuelle sider vedlegges (3.) (ikke vis til rundskrivet i uttalelser før det er vedtatt).

• Det er en gjenganger i arealplaner at vannarealer er "uplanlagt", dvs., mangler signatur ihht. phi's
arealbrukskategorier. Her bør vi vise til at pbl § 20-4 nr. 5, områder for særskilt bruk eller vern av
sjø og vassdrag, bør benyttes.

• MDs veileder for utarbeiding av arealplaner mangler signatur for nedslagsfeltet til verna vassdrag.

15.00 ORIENTERING OM V Ks ANSVARSOMRÅDE v/seksjonssjef Knut Gakkestad, VK

• Se kopier av lysark. (4.)
• Konsesjonsbehandling utgjør ca. 80 % av arbeidsområdet.
• Ved vurdering av "allmenne interesser" i v.l.§ 104 og105 er definisjonen utvidet fra å kun bestå

av "fiske, ferdsel og fløting" til også å bestå av miljøvern som et viktig punkt.
• VN kommer inn i konsesjonsprosessen ved fastsetting av konsesjonsvilkår.
• Det kan oppfattes som om at planer etter pbl. enkelte ganger brukes for å trenere

konsesjonsbehandlingen og/eller for apresse fram f.eks kommunens krav til prosjekter.
• Vi må ivareta hensynet til Samla plan i vår saksbehandling.
• Prosjekter VK har under konsesjonsbehandling finnes på VKs sider på intemett.

TORSDAG 8. OKTOBER

09.00 FLOMSONEKARTLEGGING v/Hallvard Berg, HM

Hallvard gjennomgikk prosjektet, inkl. definisjoner, mål, organisering, metode og områder. Eksempler
på flomsonekart for Kirkenær ble vist.

• Flomsonekartlegging foretas nå i utsatte elvestrekninger i Glomma, Trysil, Saltdal, Driva,
Daleelva og Heddøla. I alt er det aktuelt å kartlegge 3500 km elveløp.

• Prosjektet er i en utarbeidet flomsonekartplan oppdelt i delstrekninger, med prioritet for
ferdigstilling etter hvor stor faren for flom er i de enkelte områdene. Enkelte delstrekninger vil
trolig ferdigstilles i løpet av året.

• Valg av elvestrekninger som skal kartlegges har vært ute på høring til bla. kommunene, og
tilbakemeldingene har vært overveiende positive.

• Flomsonekartene vil gi mulighet for å vise flomsituasjonen slik den vil være med og uten
flomverk for ulike flomhøyder.

• Kartene vil gjøres tilgjengelige for kommunene etter hvert som de ferdigstilles
• Prosjektet er avgrenset mot rasutsatte områder. Kartverket skal antagelig overta skred-

/raskartlegging, hvor NVE vil være en naturlig samarbeidspartner.
• En del av arbeidet med prosjektet går ut på å skaffe allerede foreliggende informasjon om flom for

ulike områder.
• Flomsonekartleggingen skal samordnes med dambruddsbølgeberegninger.

10.00 SAMLA PLAN  -  Hallvard Stensby

Hallvard orienterte om arbeidet med Samla plan fra 1981 og fram til i dag. Han kom innom historikk,
organisering, metodikk, status i dag og Samla plan i morgen".



Enkelte hovedpunkter:

 

 

 

 

 

 

 

Hva er Samla plan? Det er verken en verneplan eller en utbyggingsplan. Den angir derimot hvilke
prosjekter som først bør konsesjonsbehandles, og hvilke vassdrag eller deler av vassdrag hvor man
bør ta sikte på annen bruk. Planen har karakter av en nasjonal rammeplan for forvaltning av
vassdrag.
Ved utarbeidelsen av Samla plan ble bla. tekniske og økonomiske beskrivelser, utført i stor grad
av NVE, sammenholdt mot andre utredningstema (naturverdier mv.).
Aktuelle arstall -se kopi (5.)
Vannkraftpotensialet pr. 01.01.98 -se kopi (5.)
Fra utbyggersiden har det blitt reist kritikk ved metodikken som fører til at det ikke har blitt tatt
hensyn til prosjektenes storrelse - f.eks ved konsekvenser pr. kWh. I det eksisterende systemet er
det en klar tendens til at store prosjekter kommer dårligere ut enn små, men det er ikke uten videre
gitt at f.eks IO småprosjekter med moderate konsekvenser hver for seg med til sammen samme
produksjon som et stort prosjekt med større konsekvenser totalt sett vil være miljømessig
gunstigere.
Utbyggerinteresser har ytret ønske om å legge ned Samla plan slik det fungerer i dag, bla. pga. at
verneplanene står så sterkt som de gjør. Ønske om å kvitte seg med Samla plan kan også henge
sammen med at mange av de gjenværende prosjektene i kategori I er betydelig mer
kostnadskrevende a bygge ut enn mange prosjekter som er plassert i kategori II.
Oppdaterte kart, vassdragsrapporter, oppdaterte lister med kategoriplasering etter 1993. Ansvar:
ER (Kjell Thorsen).

Mht. planbehandling er det viktig at vi passer på at planer ikke kommer i konflikt med kategori I-prosjekter. Det var enighet om at når det

gjelder prosjekter i kategori li bor vi dersom en plan berører et prosjekt kommentere dette. men uten at vi krever at planen endres av den

grunn.

11.40 Avd. dir. Bjørn Wold

Bjørn orienterte om bakgrunnen for opprettelsen av planstillingene, og om hvilke forventninger han

har til NVEs økte satsning på arealplanoppfølging.

• I forbindelse med Flomtiltaksutvalgets arbeid kom det fram at NVE kun hadde befatning med
halvparten av arealdelene. Og bla. MD kritiserte etaten mht. oppfølgingen av det fagansvaret som
er tillagt NVE når det gjelder arealplanlegging, for eksempel rettet mot flom. Flomtiltaksutvalgets
konklusjon ble derfor at NVE skulle ha en bedre oppfølging og bevissthet i forhold til
arealplanlegging og arealbruk, i tillegg til utarbeiding av flomsonekart.

• Kap. 11 i NOU 1996: 16 Tiltak mot flom er sentralt mht. vårt ansvarsområde, likeledes s. 12 og 13
i St meld 42 1996/97.

• Hovedproblemet med oppfølgingen av vårt ansvarsområde f.eks i flomutsatte områder er at
arealene langs vassdrag ofte er attraktive arealer på grunn av at disse er lette å bygge ut og at det
mange steder er få alternative utbyggingsarealer av topografiske årsaker.

• Målsetting: ikke komme inn i etterkant av planleggingen, men være i forkant vha. en aktiv
holdning utad i forhold til kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner. Vi bør fungere som
rådgivere i planprosessen, noe som også ble presisert ved stortingsbehandlingen.

• Samkjøre vårt arbeid med beredskaps- og ROS-arbeid i kommunene.
• Etablere et opplegg for å få til en enhetlig informasjonsplan. Dette bør samkjøres mellom alle

regionene.



12.00 EKs SAKSANSVAR (ENERGIANLEGG) OG SYNSPUNKTER PÅ HVORDAN VI SKAL

FORHOLDE OSS TIL ENERGIANLEGG I V ÅRE UTT ALELSERT TIL AREALPLANER-

Asle Selfors, EK

•
•

•

•

•

•

 

Se kopier av lysark. ( 6.)
EK har fatt en økende saksmengde bla. mht. vindkraft- og fjernvarmeanlegg. Lav bemanning
krever prioritering av arbeidsoppgaver.
Et problem som Asle viste til mht. kraftledninger og uttalelser til planer er at det er et vanskelig a
forutse f.eks behovet for nye traseer, da dette ofte er et resultat av etablering av større energianlegg
som overføringsledninger til utlandet, gasskraftverk mv.
Asle la vekt på at vi i våre uttalelser til arealplaner ikke må gi inntrykk av at også hensynet til
energianlegg er inkludert i vår planbehandling. Presisere dette i uttalelsene?
Asle presenterte utkast til hva vi kan uttale oss om til kommunene vedrørende energianlegg, og
forhold han mente at vi ikke skulle kommentere.
YRS har ved å henvende seg til EK prøvd å skaffe en oversikt over hvilke energisaker som er
meldt og som er under konsesjonsbehandling, uten å lykkes med det. Asle mente at det burde la
seg gjøre å fremskaffe en slik oversikt.
Tor Morten Sneve, EN, har ansvaret for fylkesvise kraftledningskart.

I forbindelse med bla. utarbeidingen av den eksterne veilederen må vi avklare hva vi skal og ikke skal
inkludere i vår planbehandling når det gjelder energianlegg.

Diskusjon utenom oppsatte innlegg

• 'Planavdelin en informerer" MD sender to ganger i året ut et skriv til forvaltningen hvor ulike
prinsippsaker som berører arealplanlegging presenteres. Så langt har bare VN mottatt dette fra
MD, og det ble ytret et ønske om at dette også sendes regionkontorene. Anders kontakter MD i så
henseende.

• Utkast til ekstern areal lanveileder sendes regionkontorene (lagt ved referatet sammen med
informasjon om status og framdriftsplan). Synspunkter på veilederens form og innhold sendes VN
v/ Anders. Denne veilederen vil være et viktig redskap i vårt utadrettede arbeid, særlig i forhold til
kommunene. Arbeidet med asluttfore veilederen vil intensiveres nå, og det er viktig at
regionkontorene som vil befatte seg mest med veilederen kommer med tilbakemelding så tidlig
som mulig i prosessen.

• Skal vi svare å alle henvendelser fra kommunene mht. lanarbeid, for eksempel ifm. høring av
reguleringsplaner? Den ideelle situasjonen er at vi gjør det, men det ble konkludert med at dersom
vi ikke har kommentarer til planen (mht. vårt ansvarsområde) er det bedre at vi lar være å svare
enn at vi skriver at vi ikke har kommentarer. Da har vi i alle fall ikke lovd for mye i forhold til
EKs ansvarsområde. Ved varsel om planoppstart bør vi likevel sende et brev hvor vi omtaler de
tema vi mener bør behandles i plandokumentet, jfr. VN- notat 66/97 ''Mal for innspill ved varsel
om oppstart av planarbeid". Denne malen bearbeides av Anders og legges inn som mal på
Doculive (informasjon om dette vil vi komme tilbake til).

• Behandl in av kommune lanens arealdel - uttalelse til hørin sutkast. I veileder O1 /97 s. 25 er det
angitt at regionkontorene er saksbehandler og at svarbrev med saksmappe og en vurdering av
hvilke avdelinger/seksjoner som eventuelt vurdere planen skal oversendes VN. Svarbrev skal
ihht. veilederen alltid sendes fra VED. Praksisen for hvordan dette har blitt gjennomført har så



langt variert noe fra region til region. Det er et mål at en skal ha en enhetlig behandling av planer,
og for å få til dette er det trolig hensiktsmessig at alle regionene oversender svarbrevet til VN som
beskrevet ovenfor. Når det gjelder kommunedelplaner må regionkontorene foreta en vurdering av
om den enkelte plan i praksis er på reguleringsplanniva - slike planer oversendes VN om
nasjonale interesser er berørt eller andre særlige forhold tilsier det. På VN-samlingen i januar -99
kan vi evaluere de angitte behandlingsprosedyrene og eventuelt komme med forslag til endringer.

• Hvor Ian t skal vi å for å framskaffe flomsonebere nin er for kommunene o hva kan vi kreve
av kommunene? Håvard mente at dersom opplysningene foreligger i NVE eller det ikke er en stor
jobb å framskaffe disse bør vi kunne gi kommunene denne typen opplysninger om de ber om det.
Dersom dette krever en større arbeidsinnsats fra vår side kan dette gjøres på oppdrag for
kommunen (noe som Magne sa praktiseres ved VRV). I St meld nr. 42 Tiltak mot flom s. 13 heter
det at "Regjeringen vil imidlertid understreke at det fortsatt vil være kommunene som har ansvaret
for at faremomenter er vurdert og tatt hensyn til ved arealplanlegging og byggesaksbehandling.
Dersom en kommune ikke har vurdert flomfare for arealer hvor vi mener det kan være reell
flomfare eller foreslår utbygging i et område som vi mener er flomfarlig, vil dette være et grunnlag
for å fremme innsigelse fra NVEs side.

• Kommunenes lanstatus kan skaffes fra fylkeskommunene eller MDs planbase.

• Ko i av uttalelser til berørte E-verk. For at vi skal være sikre på at hensynet til energianlegg blir
tilstrekkelig ivaretatt bør vi sende kopi av høringsuttalelser, og eventuelt brev ved oppstart av
planarbeid, til berorte E-verk

• GIS er et aktuelt verktøy for oss i saksbehandlingen, og Martin tok i den forbindelse opp om det
var fornuftig å organisere felles opplæring for alle planmedarbeiderene, eventuelt flere. Det kan
tyde på at behovet varierer noe, og det vil bli gitt opplæring i bruk av f.eks Kartulf etter hvert som
det bli "utdannet" kontaktpersoner på hver seksjon/regionkontor. Det er trolig best om hver enkelt
selv melder seg på kurs etter sitt behov og ståsted.
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NVEs behandling
av kommuneplaner

NVE er en viktig medvirker
og høringsparti kommunal
planlegging. NVE skal bidra
til at hensynet til energian-
legg, vassdragsvern, fler-
bruksverdierog sikkerhet
langs vassdrag blir innarbei-
det i planene,og skal alltid
ha kommuneplanen på
høring. Reguleringsplan-
erog dispensasjonssaker
skal sendes til NVE på
høring dersom de angår
vassdrag eller energianlegg.
Dersom en plan er i strid
med nasjonale mål, rammer
og retningslinjer for NVEs
forvaltningsområder, kan
NVE fremme innsigelse til
planen.

Vassdragenes flerbruksverdi
En bevisst holdning til vassdragene

bør gjenspeile seg i kommuneplanen.

Vassdragenes flerbruksverdi bør om-

tales, blant annet vassdragenes verdi

som landskapselement og ressurs for

rekreasjon/friluftsliv, biologisk mang·

fold, vannforsyning, energiproduk-

sjon og annen næringsutvikling.

Kommunen kan avsette vann og

elver til særskilt bruk eller vern, jf.

plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-4

nr. 5. Dette gir kommunen mulighet

til å for eksempel beskytte hele eller

deler av et vassdrag mot masseuttak,

utfyllinger og annen bygge- og annen

anleggsvirksomhet. Brukskategori-
ene ferdsel-, fiske,- natur- og frilufts-

område kan benyttes enkeltvis, eller i

kombinasjon med hverandre.

I følge vannressursloven § 11 skal det

opprettholdes et naturlig vegetasjons-

belte som motvirker avrenning og

gir levested for planter og dyr langs

bredden av vassdrag. Bredden bør være
angitt i arealplanens retningslinjer,

og ved utarbeidelse av reguleringsplan

skal den merkes av på plankartet.

Kommunen kan fastsette at det for

bestemte tiltak må utarbeides regu-

leringsplan eller bebyggelsesplan når

tiltaket er planlagt nærmere vassdra-

get enn 100 meter, jf. pbl. § 20-4 annet

ledd, bokstav a. Dette sikrer kommu-

nen god styring med utbygging nær

vassdrag, og er et virkemiddel for å

beskytte kantsonen mot utbygging/

inngrep. Kommunen kan fastsette

kortere avstand, eventuelt differensi-

ere avstanden for ulike elver/elvestrek-
ninger.
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Atnabrufoss sagbruk, Atnaelva, Hedmark. Atnaelva er et vernet vassdrag.
Sagbruket er et restaurert kulturminne. Foto: Arne Trond Hamarsland



Kommunen kan også fastsette at det for

områder inntil 100 meter fra vassdrag

skal være forbudt asette i verk bestemte

bygge- og anleggstiltak, jf. pbl. § 20-4

annet ledd, bokstav f.

Verna vassdrag
Verneplanene for vassdrag er viktige

redskap for bevaring av vassdragsmiljø

og natur i Norge. Stortinget har gjentatte

ganger presisert at ansvarlige forvalt-

ningsmyndigheter må forhindre inngrep

som reduserer verneverdiene som lå til

grunn for Stortingets vernevedtak. Riks-

politiske retningslinjer (RPR) for verna

vassdrag av 10. november 1994 skal legges

til grunn i planarbeidet.

Kommunen må legge opp til en areal-

bruk som ikke forringer verneverdiene.

Det må derfor legges til grunn en stren-

gere forvaltningspraksis i verna vassdrag

enn i vassdrag for øvrig.

I planens tekstdel bør det gå fram

hvordan de rikspolitiske retningslinjene

er fulgt opp i planen. Retningslinjenes

virkeområde omfatter hovedelv, sideelver,

større bekker, sjøer og tjern og et område

på inntil 100 meters bredde på sidene av

disse. De kan også gjelde for andre deler

av nedbørsfeltet som det er faglig doku-

mentert har betydning for vass-

dragets verneverdi.

Direktoratet for naturforvaltning og NVE

har gjennomført et prosjekt for å synlig-

gjøre verneverdiene i verna vassdrag.

Resultatet av prosjektet er publisert i

rapporter og på NVEs internettsider:

www.nve.no

NVE anbefaler at RPR for verna vassdrag

konkretiseres i planen etter prinsippene

om differensiert forvaltning av verna

vassdrag, jf. "Forvaltning av vernede vass-

drag" (NVE/DN, 1995), som tidligere er

sendt kommunene. Slik differensiering

gir et godt grunnlag for arealdisponering

i tråd med verneverdiene.

Plan- og bygningsloven §§ 204 nr. 4 (bånd-

legging) og nr. 5 (særskilt bruk eller vern

av sjø og vassdrag), med utfyllende

bestemmelser etter § 204 andre ledd,

bokstav a og f, er egnet til folge opp

formålet med verna vassdrag.

Vassdragsvernet bør gjøres synlig ved å

merke av nedbørsfeltgrenser på plankart-

et med heltrukken blå strek med haker

vendt inn i nedbørsfeltet. Har planen

egnet målestokk, bør et belte på inntil

100 meters bredde langs vassdraget

merkes av i planen (virkeområdet for

RPR).
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Fra Flisa, Åsnes kommune, under flommen i
Glomma, 1995. Foto: Hallvard Berg

Flom og fare
Flom, erosjon og skred langs vassdrag er

naturlige prosesser, og en del av det

naturlige vassdragsmiljøet. Planlegging

og utbygging langs vassdrag må ta hen-

syn til fare for skader som følge av disse

prosessene. Primært bør elvene få tilstrek-

kelig rom for sin naturlige utvikling ved

at det ikke blir bygget i områder som kan

bli utsatt for fare.

Kommunen har en selvstendig undersøk-

elsesplikt og ansvar for at faremomenter

er vurdert og tatt hensyn til. Dette gjel-

der både ved utarbeiding av arealplaner

og ved vurdering av dele- og byggetillatel-

ser, jf. pbl. § 68. Er det grunn til tro at et

område kan være utsatt for en naturbe-

tinget fare, må kommunen sørge for å

hente inn tilstrekkelig informasjon om

faren før planen blir vedtatt eller

byggetillatelse blir gitt. Dersom det opp-

står skader som følge av en mangelfull

planprosess, vil kommunen kunne få øko-

nomisk ansvar for skadene. I den senere

tid har det vært flere tilfeller der for-

sikringsselskaper fremmer krav hos kom-

muner etter flomskader. Argumentet er

ofte at flomskadene skyldes forhold som

kommunene burde ha undersøkt eller

kjent til.

Risiko for flomfare, erosjon, masse-

avlagring, isgang, ras med mer må vurd

res i planlagte utbyggingsområder langs

vassdrag. Selv om kommunen kommer

fram til at det ikke foreligger fare for

flom eller annet, må det angis i tekstde-

len at slike farer er vurdert.

Industri og virksomheter med eksplo-

sj onsfare skal ikke ligge i fareområder.

Dette gjelder også områder med uaksep

abel stor fare for flom.

Områder som er særlig utsatt for flom,

ras, skred og lignende, bør båndlegges

med tanke på senere regulering til fare-

områder, jf. pbl. § 20-4 punkt 4.

Det kan knyttes bestemmelse til fare-

utsatte byggeområder om at faregraden

må kartlegges nærmere ved utarbeidelse

av reguleringsplan, jf. pbl. § 20-4 annet

ledd, bokstav b, siste punktum. Det kan

også stilles krav om nærmere kartleggin

av faregraden før nye bygge-/delings-

tillatelser blir gitt i områder som allered

er bygget ut. Flomutsatte områder kan

legges ut som landbruks-, natur- og fri-

luftsområder med bestemmelser om

forbud mot bygge- og anleggstiltak, jf.

pbl. § 204 annet ledd, bokstav f, eventu-

elt uten særskilte bestemmelser. Fare-

utsatte områder kan også markeres på

plankart-

et som en veiledende opplysning uten

rettsvirkning. Også mindre vassdrag kan

bli flomstore og forårsake skade i forbin-

delse med stor nedbør, for eksempel ved

at vannet tar nytt leie i forbindelse med

ras.

Hvilke nivåer som skal legges til grunn

for flomhøyder, vil blant annet avhenge

av hvilken arealbruk som planlegges og

sannsynligheten for tap av menneskeliv.

NVE viser her til "Retningslinjer for are-

albruk og sikring i flomutsatte områder"

(nr. 1/99) med kriterier for differensierin

av sikkerhetsnivå (se tabell 3-1 pa side 21

Dersom kommunen finner at risikoen

ikke er akseptabel i forhold til den utnyt-



telse som planlegges, kan den:

• Endre planlagt arealbruk,

• Beholde planlagt arealbruk, men fast-

sette byggegrense i terrenghøyde (angi

kote) som ivaretar hensyn til for eksempel

flom (jf. pbl. § 20-4 annet ledd,
bokstav b, siste punktum),

• Fastsette spesielle krav til bygningstek-

nisk utforming/utnyttelse (for eksempel at

hus ikke kan ha kjeller, eventuelt en kjel-

ler som tåler å settes under vann).

Flomsonekart
NVE er i ferd med utarbeide flomsone-

kart (kart over utbredelsen til ulike bereg-

nende flomstørrelser) for prioriterte strek-

ninger langs utvalgte vassdrag. Slike kart

kan også utarbeides for andre strekninger

ved behov. Kostnader forbundet med dette

må i så fall dekkes av kommunen.

issaraset. Raset hadde et omfang på 1,5 km i lengderetningen. Foto: Aftenposten
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Kvikkleire
Ulike typer skred kan ramme bebyggelse

og infrastruktur langs vassdrag. Særlig

alvorlig er kvikkleireskred, fordi de kan

utløses uten forvarsel og berøre store

områder. Statens kartverk har tidligere

gitt ut faresonekart som viser skredfar-

lige områder med kvikkleire i Trøndelag

og i Sør-Norge. Med bistand fra Norges

geotekniske institutt er NVE i ferd med

å dele inn fareområdene etter faregrad

(sannsynlighet for skred), konsekvens

og risiko (produktet av sannsynlighet og

konsekvens). Dette arbeidet vil også bli

videreført i Nord-Norge. Denne risiko-klas-

sifiseringen vil gi kommunene et langt

bedre grunnlag for å vurdere skred-risiko

i kommuneplanleggingen. Dataene vil bli

sendt kommunene så snart de er klare og

samles i en nasjonal skreddatabase som

Norges geologiske undersøkelser er i ferd

med å utvikle. Skreddatabasen vil bli knyt-

tet til Arealis.
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Avrenning
Omdisponering av arealer påvirker av ren-

ningen til vassdragene. Økende andel tette

flater (tak, asfalterte flater etc.) kan føre til

en sterk økning av vannføringen i neden-

forliggende vassdrag. Dette kan igjen

føre til flomskader, økt erosjon og ras. I

forbindelse med arealplanlegging som kan

påvirke vassdragene må det derfor stilles

vilkår om at avrenningen fra planområdet

til vassdrag ikke skal økes.



Samlet plan for vassdrag
Gjennom Samlet plan for vassdrag

(St.meld. nr. 60 1991-92) har Stortinget

pekt ut en del vassdrags- og kraft-

utbyggingsprosjekter som kan

konsesjonsbehandles. Disse er delt i

kategori I og kategori II. Prosjektene

i kategori I skal konsesjonsbehandles

før prosjekter i kategori II. Kommu-

nen har ikke anledning til å planlegge

arealbruk som kommer i konflikt med

disse planene. Samlet plan-

prosjekter bør nevnes i planens tekst-

del, med de begrensninger prosjektet
legger for arealbruken i området.

Damsikkerhet
Dersom det blir planlagt bebyggelse

nedenfor en dam eller langs rørgater,

må planutkastet sendes på høring til

dameieren. Slik utbygging kan kreve

oppjustering av sikkerhetsklassen for

dam eller rørgate.

Energianlegg
Eksisterende og planlagte kraftled-

ninger og andre energianlegg må

innarbeides i planer etter plan- og

bygningsloven. I planleggingen bør

det forutsettes at arealene skal benyt-
tes til energiformål også i framtiden.

Større, nye energianlegg vil være

gjenstand for konsesjonsbehandling.

Når kommunen får meldinger eller

søknader om nye energianlegg på

høring fra NVE, må en avgjøre hvilken

plan-avklaring som ønskes i tillegg til

konsesjonsbehandling.

Overføringsledninger for kraft med

spenning over 22 kV skal merkes av

på plankartet som "Viktige ledd i

kommunikasjonssystemet", jf. pbl. §

20-4 forste ledd, nr. 6. Kraftledninger

med lavere spenning kan avmerkes

om kommunen finner det hensikts-

messig. Dette vil blant annet avhenge

av kartmålestokk. Spenningsstyrken

• "wire#e"gs@{5....--e

skal av sikkerhetsmessige- og bered-

skapsmessige hensyn ikke gå fram av

planen. Eksempel på hvordan kraft-

ledningstras€er kan avmerkes finnes

i Miljøverndepartementets veileder

T-1225 s. 56. NVE forutsetter at bygge-
grenser mot kraftoverføringsledning-

er overholdes i henhold til krav i for-

skrifter fra Direktoratet for brann- og

elsikkerhet.

Bandlegging, pbl.5 204 nr. 4, kan

brukes for områder som er sikret,

eller skal sikres, til bruk for kraft- og

energiverk eller overføringslinjer.

Båndlegging utløser krav om regule-
ringsplan. Byggeområde, pbl. 204

nr. 1, kan også brukes for områder

til energiformål, eksempelvis for

kraftverk.

Vi ber om at forslag til nye arealpla-

ner sendes på høring til lokale ener-

giverk og andre med energianlegg i

planområdet. Hvis kommunale planer

er i strid med energiinteressene, eller

forhindrer planlagte energianlegg.

kan NVE reise innsigelse til planene.

En erg i plan legging
Energi bør være et tema i areal-

planleggingen. Kommunen bør få

klarlagt alternative energiløsninger

som over tid kan bidra til redusere

energiforbruket og energikostnadene.

Kommuneplanleggingen bør omfatte

en vurdering av muligheter for bruk

av blant annet vannbåren varme,

spillvarme, bioenergi og varmepum-

per. Energivurderinger bør gjøres i

samarbeid med energiverkene som

har områdekonsesjon. NVE har utar-

beidet veilederen "Energi i kommu-

nene" (nr. 2/00). Veilederen har som

formål å hjelpe kommunene i gang

med å legge til rette for miljøvennlige

og kostnadseffektive energiløsninger

lokalt. Den kan fås ved henvendelse

til NVE. Veilederen ligger også på

Informasjon fra
Norges vassdrags-
og energidirektorat

Fakta-ark nr. 4 2002

Norges vassdrags- og
energidirektorat

Hovedkontor
Middelthunsgt. 29 Postboks 5091
Majorstua 0301 Oslo
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internettadresse: www.nve.no

Region Midt-Norge (RM)
Trekanten, Vestre Rosten 81,
7075 Tiller
Telefon: 72 89 65 50
Telefaks: 72 89 65 51

E-postadresse: rm@nve.no

Region Nord (RN)
Kongensgate 14-18
Postboks 394, 8505 Narvik
Telefon: 76 92 33 50
Telefaks: 76 92 33 51

E-postadresse: rn@nve.no

Region Sør (RS)
Anton Jenssens gate 5
Postboks 2124, 3103 Tonsberg
Telefon: 33 37 23 00
Telefaks: 33 37 23 05
E-postadresse: rs@nve.no

Region Vest (RV)
Naustdalsvn. 1b
Postboks 53, 6801 Førde
Telefon: 57 83 36 50
Telefaks: 57 83 36 51
E-post: rv@nve.no

Region Øst (RØ)
Vangsveien 73
Postboks 4223, 2307 Hamar
Telefon: 62 53 63 50
Telefaks: 62 53 63 51

E-postadresse: ro@nve.no

Ansvarlig: Informasjonsdirektør
Sverre Sivertsen
Fagansvarlig: Håkon Dreyer Sæter

internett under: www.enoknorge.no

Mer inngående informasjon om NVEs

plandeltakelse fås i: "Arealplanleg-

ging i tilknytning til vassdrag og

energianlegg" (NVE.1999). Veilederen

er sendt kommunene, og finnes også

under publikasjoner på NVEs inter-

nettside: www.nve.no. Sjekklisten bak-

erst i veilederen er et godt hjelpemid-
del ved utarbeiding av planer.
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Om vassdrag og energianlegg
i reguleringsplaner

I reguleringsplaner må det
tas hensyntil vassdragog
energianlegg. Flerbruks-
verdier, vassdragsvern, sik-
kerhet langs vassdragene
og energianlegg er viktige
momenter ved slik planleg-
ging. Blir vassdrag eller
energianlegg omfattet av
reguleringsplanene skal de
sendes på høring til NVE.

Vassdragenes flerbruksverdi
Reguleringsplaner må ta hensyn til

vassdragenes verdi for biologisk

mangfold og friluftsliv. Utenfor tett-

bygde strøk er hovedregelen at vann-

strengen avsettes til friområde eller

spesialområde. I byer og tettbygde

strøk kan det være naturlig med

andre formål. Reguleringsplaner kan

også være aktuelle for å avsette deler

av vassdrag til spesielle formål, for

eksempel til kraftproduksjon, vann-

forsyning, vann- og avløpsanlegg.

(pbl 525 nr.1).

NVE anbefaler at kantsoner langs

vassdrag reguleres til friluftsområde,

naturvernområde eller liknende,

jf. pbl § 25 nr. 6. Dette vil forhindre

uønskete inngrep og sikre allmenn-

heten ferdsel langs vassdrag. I følge

vannressursloven § 11 skal det opp-

rettholdes et naturlig vegetasjonsbelte

langs vassdrag. Avhengig av hvilke

omgivelser vassdraget renner gjen-

nom, bør planen vise hvordan kantso-

nen langs vassdraget skal bevares og

eventuelt utvikles. Kommunen kan

fastsette bredden på kantsonen i regu-

leringsplan, bebyggelsesplan eller ved

enkeltvedtak.

I byggeområder kan det gis bestem-

melser om at terrenget ikke skal

endres og vegetasjonen ikke fjernes på

den ubebygde delen av tomten. Denne

muligheten kan også benyttes for å

sikre kantvegetasjon langs vassdrag.

Dersom planen også omfatter inngrep

i vassdragsmiljøet bør det stilles krav

til bygge- og anleggsvirksomheten

t '
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I følge vannressursloven § 11 skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte
langs vassdrag foramotvirke  avrenning oggi levested  for planter og dyr.
(Foto: Arne Trond Hamarsland)



Vassdragenes flerbruksverdi
Reguleringsplaner må ta hensyn til

vassdragenes verdi for biologisk mang-

fold og friluftsliv. Utenfor tettbygde strøk

er hovedregelen at vannstrengen avsettes

til friområde eller spesialområde. I byer

og tettbygde strøk kan det være naturlig

med andre formål. Reguleringsplaner

kan også være aktuelle for å avsette

deler av vassdrag til spesielle formål, for

eksempel til kraftproduksjon, vannforsy-

ning, vann- og avløpsanlegg.

(pbl 525 nr.1).

NVE anbefaler at kantsoner langs vass-

drag reguleres til friluftsområde, natur-

vernområde eller liknende,

jf. pbl § 25 nr. 6. Dette vil forhindre uon-

skete inngrep og sikre allmennheten

ferdsel langs vassdrag. I følge vannres-

sursloven § 11 skal det opprettholdes et

naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag.
Avhengig av hvilke omgivelser vassdraget

renner gjennom, bør planen vise hvordan

kantsonen langs vassdraget skal bevares

og eventuelt utvikles. Kommunen kan

fastsette bredden på kantsonen i regu-

leringsplan, bebyggelsesplan eller ved

enkeltvedtak.

I byggeområder kan det gis bestemmelser

om at terrenget ikke skal endres og vege-

tasj onen ikke fjernes på den ubebygde

delen av tomten. Denne muligheten kan

også benyttes for å sikre kantvegetasjon

langs vassdrag.

Dersom planen også omfatter inngrep i

vassdragsmiljøet bør det stilles krav til

bygge- og anleggsvirksomheten etter§ 26.

Eksempler på bestemmelser er å unngå

blottlegging av finere masse i elveleiet og

sikre tilbakeføring av den opprinnelige

elvebunnen. En annen bestemmelse kan

være å unngå dumping eller deponering

av masser i eller ved vassdraget.

Hensynet til grunnvannressursene skal

også ivaretas gjennom arealplanarbeidet.

Vurdering av konsesjonsplikt
etter vannressursloven
Ved planlegging av tiltak i eller inntil

vassdrag, vil NVE under behandlingen av

reguleringsplanen vurdere om tiltaket

medfører skader og ulemper av slik

Resultatet av skadeflommen i Moksa i 1995, elva endret løp gjennom Tretten sentrum
Foto: FotoNor

betydning for allmenne interesser at det

er konsesjonspliktig etter vannressurs-

loven § 8. Av hensyn til framdrift i plan-

behandlingen og for at NVE skal kunne

vurdere planen etter vannressursloven,

bør konsekvensene for vassdrag konkre-

tiseres så tidlig som mulig i planproses-

sen. Det samme gjelder uttak av grunn-

vann, jf. vannressursloven § 45. NVE kan

bestemme at konsesjonspliktige tiltak

som godkjennes i reguleringsplan ikke

trenger særskilt konsesjon etter vannres-

sursloven.

For anlegg i vassdrag med konsesjon etter

vassdragslovgivningen gjelder særlige

regler. NVE er tilsynsmyndighet for slike

anlegg. Dersom det planlegges ny areal-

bruk med konsekvenser for slike anlegg,

må NVE kontaktes tidlig i planleggingen.

Vernede vassdrag
Rikspolitiske retningslinjer for vernede

vassdrag (T-1078) skal legges til grunn i

planarbeidet. Retningslinjenes virkeom-
råde omfatter hovedelv, sideelver, større

bekker, sjøer og tjern samt et område

på inntil 100 meters bredde på sidene av

disse. Retningslinjene gjelder også for

andre deler av nedbørsfeltet der det er

faglig dokumenterte verneverdier.

Det må legges opp til en arealbruk som
ikke forringer verneverdiene. I planens

tekstdel skal det gå fram hvordan de

.:j·.
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rikspolitiske retningslinjene er fulgt opp

i planen. Byggegrense mot vassdrag må

fastsettes slik at det bevares en ubebygd

sone langs vannkanten.

Flom, erosjon og skred
Flom, erosjon og skred langs vassdrag

er naturlige prosesser. Derfor må plan-

legging og utbygging langs vassdrag ta

hensyn til faren for skader som følge av

disse prosessene. Primært bør elvene få
tilstrekkelig rom for sin naturlige utvik-

ling ved at det ikke blir bygget i områder

som er utsatt for fare.

I områder som er utsatt for flom, erosjon

og skred kan kommunen ikke legge opp

til arealbruk som fører til at vesentlige

verdier kan gå tapt eller skades. Kom-

munen har en selvstendig undersøkelses-

plikt og ansvar for at faremomenter er

vurdert og tatt hensyn til. Dette gjelder

også ved fortetting i områder der kom-

-:.. --...;-,_,..._

Må.lområ.det i Kvitfjell alpinanlegg under
flommen i1995 Foto: FotoNor



unen gjennom nye flomsonekart eller

å annen måte skaffer seg kunnskap om

aren. Vurderingene skal gjøres både ved

tarbeiding av arealplaner og ved vurde-

ing av dele- og byggetillatelser,

'f. pbl $ 68.

r det grunn til å tro at et område kan

ære utsatt for fare, må kommunen sørge

or å hente inn tilstrekkelig informasjon

m faren før planen blir vedtatt eller byg-

etillatelse blir gitt. Dersom det oppstår

kader som følge av en mangelfull plan-

rosess, vil kommunen

nne få økonomisk ansvar for skadene.

elv om kommunen kommer fram til at

et ikke foreligger flomfare eller annen

are, bør det angis i tekstdelen at slike

arer er vurdert.

mråder med fare skal i nødvendig

tstrekning reguleres som fareområde

pbl § 25 nr. 5). Dette innebærer at alle

yggetiltak er forbudt eller bare tillatt

tter spesielle vilkår som avbøter faren.

areområder kan kombineres med andre

ormål som for eksempel park, frilufts-

område, landbruksområde, vernebelte,

aturvemområde, friområde eller parke-

ingsplass. Se miljøverndepartementets

rundskriv T-5/97 "Arealplanlegging og

tbygging i fareområder" og veileder

-1381 "Reguleringsplan og bebyggelses-

plan" s. 40. Mindre fareutsatte områder

som ikke reguleres til fareområde kan

markeres på plankartet som en veile-

dende opplysning uten rettsvirkning.

Det kan gis bestemmelser for områder

som er utsatt for fare (pbl § 26). Vilkår om

sikring før bygging i byggeområder er

eksempler på dette. Sikringstiltakene må

da tegnes inn på planen og beskrives i de

utfyllende bestemmelsene. I medhold av

pbl § 68 kan kommunen nedlegge byg-

geforbud eller stille særlige krav til byg-

gegrunn dersom natur- eller miljøforhold

tilsier det. Det kan være aktuelt stille

slike krav i reguleringsplan med tanke på

fare for flom, erosjon og skred.

Nivå på byggehøyde
Hvilke nivåer som skal legges til grunn

for byggehøyder for å unngå flomskader

vil avhenge av hvilken arealbruk som
planlegges. I NVEs "Retningslinjer for

arealbruk og sikring i flomutsatte områ-

der" (nr. 1/99) er det gitt kriterier for dif-
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Faregradskart (skredfare) over Trondheim. Faregrad er en vurdering av sannsynligheten
for skred og er delt i tre klasser; lav, middels og høy.

ferensiering av sikkerhetsnivå (se tabell

3-1 på side 21). Dersom kommunen finner

at risikoen ikke er akseptabel i forhold til

den utnyttelse som planlegges, kan den:

 Endre planlagt arealbruk.

 Beholde planlagt arealbruk, men fast

sette byggegrense i terrenghøyde (angi

kote) som ivaretar hensyn til for

eksempel flom.

Fastsette spesielle krav til bygningstek-

nisk utforming/utnyttelse for eksem-
pel at hus ikke kan ha kjeller, eventu-

elt kjeller som tåler å settes under
vann.

NVE er i ferd med å utarbeide flomsone-

kart for prioriterte strekninger langs

utvalgte vassdrag. Slike kart kan også

utarbeides for andre strekninger ved

behov. Kostnader forbundet med dette

må i så fall dekkes av kommunen.

Kartlegging av skredfare
Ulike typer skred kan ramme bebyggelse

og infrastruktur langs vassdrag. Statens

kartverk har tidligere gitt ut faresone-

kart som viser skredfarlige områder med

kvikkleire i Trøndelag og i Sør-Norge. På

oppdrag fra NVE er Norges geotekniske

institutt i ferd med å dele inn disse fare-

områdene etter faregrad, konsekvens og

risiko ved skred. Dette arbeidet vil også

bli videreført i Nord-Norge. Risikoklassif-

seringen vil gi kommuner med kvikklei-

resoner et bedre grunnlag for å vurdere

skredrisiko i kommuneplanleggingen.

Dataene sendes kommunene etter hvert

som de er klare. De vil også vere tilgjen-

gelige i en nasjonal skred-database som

er under utvikling ved Norges geologiske

undersøkelser.

I enkelte deler av landet er det også fore-

tatt kartlegging av faren for andre typer

skred.

Håndtering av overflatevann
i byer og tettsteder
Drenering og tetting av flater ved

utbygging og asfaltering fører til raskere

avrenning og hyppigere og bråere flom-

mer i vassdragene nedenfor. Særlig i

mindre vassdrag i byer og tettsteder kan

dette føre til økte flomskader, enkelte

steder også fare for erosjon og skred.

Flomskader kan også komme som følge

av underdimensjonerte eller tette rør og

kulverter.

I forbindelse med reguleringsplaner må

det derfor vurderes hvordan overflate-

vannet skal håndteres for å unngå skader,

og samtidig ta vare på vassdragsmiljøet.

Åpne løsninger har klare fordeler fordi

systemene er lettere å kontrollere og

vedlikeholde. Åpne bekker med kantvege-
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Regplanbilde: Utsnitt fra reguleringsplan som viser fareområde høyspentanlegg og
fareområde flom (illustrasjon fra MD-veileder T 1381)

vannressursloven § 11 skal det opp-
rettholdes et naturlig vegetasjons-
belte langs vassdrag. Avhengig av
hvilke omgivelser vassdraget renner
gjennom, bør planen vise hvordan
kantsonen langs vassdraget skal beva-
res og eventuelt utvikles. Kommunen
kan fastsette bredden på kantsonen
i reguleringsplan, bebyggelsesplan
eller ved enkeltvedtak.

I byggeområder kan det gis bestem-
melser om at terrenget ikke skal
endres og vegetasjonen ikke fjernes
på den ubebygde delen av tomten.
Denne muligheten kan også benyt-
tes for å sikre kantvegetasjon langs
vassdrag.

Dersom planen også omfatter inngrep
i vassdragsmiljøet bør det stilles krav
til bygge- og anleggsvirksomheten

Publikasjonsoversikt
Følgende veiledningsmateriell
fra NVE kan brukes i planar-
beidet. Utgivelsene er tidli-
gere sendt kommunen, og er
lagt ut på NVEs internettside:

www.nve.no

Veileder nr. 3-1999:
Arealplanlegging i tilknytning
til vassdrag og energianlegg"

Retningslinjer nr 1-1999:
"Retningslinjer for arealbruk og
sikring i flomutsatte områder"

Veileder nr. 2-2000:
"Energi i kommunene"

NVE/DN, 1995: "Forvaltning av
vernede vassdrag"
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Fagansvarlig: Håkon Dreyer Sæter
Opplag: 1000
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Vassdrag og energi
i kommuneplanar

Kommunane må sjå til at
omsynet til energianlegg,
vassdragsvern, fleirbruks-
verdiarog tryggleik langs-
med vassdrag blir innar-
beiddi kommuneplanane.
NVE er ein viktig sam-
arbeids-og hoyringspart
i desse spørsmåla,og skal
ha alle kommuneplanarog
kommunedelplanar til høy-
ring. NVE kan fremje mot-
segnomein plan er i strid
med nasjonale mål, rammer
og retningslinjer for NVE
sine forvaltingsområde.

Om fleirbruksverdet til
vassdraga
Ein medveten haldning til vassdraga

bør korne til syne i kommuneplanen.
Fleirbruksverdiar av vassdraga bør

omtalast, mellom anna vassdraga

sin verdi som landskapselement og

ressurs for rekreasjon/friluftsliv,

biologisk mangfald, vassforsyning.

energiproduksjon og anna nærings-

utvikling.

Kommunen kan i si planlegging setje

av vatn og elver til særskilt bruk eller

vern, jf. plan- og bygningslova (pbl.)

520-4 nr. 5. Dette gjerdet mogleg for

kommunen å sikre heile eller deler

av eit vassdrag mot til dømes mas-

seuttak, utfyllingar og anna bygge og

anleggsverksemd. Brukskategoriane
ferdsel-, fiske-, natur- og friluftsom-

råde kan brukast enkeltvis, eller i

kombinasjon med kvarandre. Kommu-

nen kan og nytte kategorien til å sette

av område til små kraftverk.

I følgje vassressurslova § 11 skal det

langs vassdraga sikrast eit naturleg

vegetasjonsbelte som motverkar

avrenning og gjev levestad for planter

og dyr langs elvebreidda. Breidda på

vegetasjonsbeltet bør korne fram i

retningslinjer til arealplanen, og ved

utarbeiding av reguleringsplan skal

den merkast av på plankartet.

Kommunen kan fastsetje at det for

einskilde tiltak må utarbeidast regu-

leringsplan eller byggnadsplan for

tiltak som ligg nærare vassdraget enn

100 meter, jf. pbl. 520-4 andre ledd,

bokstav a. Dette sikrar kommunen god
styring med utbygging nær vassdrag,

og er eit verkemiddel for å verne kant-
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Atnabrufoss sagbruk, Atnaelva, Hedmark. Atnaelva er eit verna vassdrag.
Sagbruket er eit restaurert kulturminne. Foto: Arne Trond Hamarsland



sona mot utbygging og andre inngrep.

Kommunen kan fastsetje kortare avstand,

eventuelt differensiere avstanden for

ulike elvar/elvestrekningar. Kommunen

kan og fastsetje at det for områder inntil

100 meter frå vassdrag skal vere forbode

å setje i verk enkelte bygje- og anleggstil-

tak, jf. pbl. $ 204 andre ledd, bokstav f.

Verna vassdrag
Verneplanen for vassdrag er eit viktig

reiskap for å ta vare på vassdragsnatur

i Noreg. Stortinget har fleire gonger

presisert at ansvarlege forvaltningsstyres-

makter må hindre inngrep som reduse-

rer verneverdiane som låg til grunn for

Stortinget sitt vernevedtak. Rikspolitiske

retningsliner (RPR) for verna vassdrag av

10. november 1994 skal leggast til grunn i

planarbeidet.

Kommunen må leggje opp til ein areal-

bruk som ikltje forringar verneverdiane.

Det må derfor leggast til grunn ein

strengare forvaltingspraksis i verna

vassdrag enn i andre vassdrag. I tekstde-

len til planen bør det gå fram korleis dei

rikspolitiske retningslinene er følgde opp

i planen. Retningslinene gjeld hovudelv,

sideelvar, større bekkar, sjø og tjern og

eit område på inntil 100 meter breidd på

sidene av desse. Dei gjeld og for andre

deler av nedbørfeltet som det er fagleg

dokumentert har noko å seie for verne-

verdiane i vassdraget. Direktoratet for

naturforvalting og NVE har gjennomført

eit prosjekt for å synleggjere vernever-

diane i verna vassdrag. Resultatet av

prosjektet er publisert i rapportar og på

NVE sine internettsider www.nve.no.

NVE tilrår at RPR for verna vassdrag vert

konkretisert i planen etter prinsippa om

differensiert forvaltning av verna vass-

drag, jf. "Forvaltning av verna vassdrag"

(NVE/DN, 1995), som tidlegare er sendt til

kommunane. Slik differensiering gjev eit

godt grunnlag for arealdisponering som

er i tråd med verneverdiane.

Plan- og bygningslova § 2Q-4 nr. 4 (band-

legging) og nr. 5 (særskilt bruk eller

vern av sjø og vassdrag), med utfyllande

bestemmelser etter § 2Q-4 andre ledd,

bokstav a og f, er eigna til å følgje opp

formålet med verna vassdrag.

Vassdragsvernet bor gjerast synleg ved å

merke av nedbørfeltgrenser på plankartet

med heiltrekt blå strek med haker vendt

inn i nedbørfeltet. Har planen eigna

målestokk, bor eit belte på inntil 100

meter breidde langs vassdraget merkast

av i planen (verkeområdet for  RPR).
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Frå Flisa, Åsnes kommune, under flommen i
Glomma, 1995. Foto: Hallvard Berg

Flaum og fare
Raum, erosjon og skred langs vassdrag

er naturlege prosesser, og ein del av det

naturlege vassdragsmiljøet. Planlegging

og utbygging langs vassdrag må ta omsyn

til fare for skader som følgje av desse pro-

sessene. Primært bør elvane få tilstrekke-

lig rom for si naturlege utvikling, ved at

det ikkje blir bygd i område som kan bli

utsett for fare.

Kommunen har ei sjolvstendig underso-

kingsplikt og ansvar for at faremoment

er vurdert og teke omsyn til. Dette gjeld

både ved utarbeiding av arealplanar og

ved vurdering av dele- og byggeløyver,

jf. pbl. 568. Er det grunn til a tru at

eit område kan vere utsett for fare, må

kommunen syte for å hente inn tilstrek-

keleg informasjon om faren før planen

vert vedteken eller byggeløyve vert gjeve.

Dersom det oppstår skader som følgje

av ein mangelfull planprosess, vil kom-

munen kunne få økonomisk ansvar for

skadene.

Fare for flaum, erosjon, masseavlagring,

isgang, ras m.m. må vurderast i planlagde

utbyggingsområde langs vassdrag. Sjølv

om kommunen kjem fram til at det ikkje

er fare for flaum og liknande, må det opp-

lysast i tekstdelen at slik fare er vurdert.

Industri og verksemder med eksplosjons-

fare skal ikkje liggje i fareområder. Dette

gjeld også område med uakseptabel stor

fare for flaum. Område som er særleg

utsett for flaum, ras, skred og liknande,

bør bandleggjast med tanke på seinare

regulering til fareområde, jf. pbl. § 20-4

punkt 4.

Det kan knytast føresegn til fareutsette

byggeområde om at faregraden må

kartleggjast nærare ved utarbeiding av

reguleringsplan, jf. pbl. 5204 andre ledd,

bokstav b, siste punktum. Det kan og

stillast krav om nærare kartlegging av

faregraden før nye bygge-/delingsløyve

blir gjeve i område som allereie er bygd

ut. Flaumutsette omrader kan leggjast

ut som landbruks-, natur- og friluftsom-

råder med føresegner om forbod mot

bygge- og anleggstiltak, jf. pbl. $ 20-4

andre ledd, bokstav f, eventuelt utan

særskilte føresegner. Fareutsette områder

kan også markerast på plankartet som ei

rettleiande opplysning uten rettsverknad.

Også mindre vassdrag kan bli flaumstore

og valde skade i samband med stor

nedbør, til dømes ved at vatnet tek nytt

leie i samband med ras.

Kva nivå som skal leggjast til grunn for

flaumhøgder, vil mellom anna avhenge

av den planlagde arealbruken og sann-

synet for tap av menneskeliv. NVE viser

her til "Retningslinjer for arealbruk

og sikring i flaumutsette områder" (nr.

1/99) med kriterier for differensiering av

tryggleiksnivå (sjå tabell 3-1 pa side 21).

Dersom kommunen finn at risikoen ikkje

er akseptabel i forhold til den planlagde

utnyttinga, kan den:

• Endre planlagd arealbruk,

• Halde på planlagt arealbruk, men

fastsetje byggjegrense i terrenghøgde

(oppgje kote) som ivaretek omsynet til for

eksempel flaum (if. pbl. § 2Q-4 andre ledd,

bokstav b, siste punktum),

• Fastsetje spesielle krav til bygningstek-

nisk utforming/bruk (for eksempel at hus

ikkje kan ha kjellar, eventuelt ein kjellar

som toler å stå under vatn ein kortare

periode.



Flaumsonekart
NVE er i ferd med å utarbeide flaumsone-

kart (kart over areal som vert overfloymt

ved ulike flaumstorleikar) for prioriterte

strekningar langs utvalde vassdrag. Etter

trong kan slike kart også utarbeidast for

andre strekningar. Kostnader i tilknyting

til dette må i så fall dekkast av kommunen.

Kvikkleire
Ulike typar skred kan få verknad for

busetnad og infrastruktur langs vass-

drag. Særleg alvorleg er kvikkleireskred,
fordi dei kan utloysast utan forvarsel

og få verknad for store områder. Statens

kartverk har tidlegare gjeve ut faresone-

kart som viser skredfarlege område med

kvikkleire i Trøndelag og i Sor-Noreg.

Med medverknad frå Norges geotekniske

institutt er NVE i ferd med å dele inn

fareområda etter faregrad , konsekvens

og risiko. Dette arbeidet vil også bli

vidareført i Nord-Noreg. Denne risiko-

klassifiseringa vil gje kommunane eit

betre grunnlag for å vurdere skredrisiko i

kommuneplanlegginga. Data vil bli sendt

til kommunane så snart dei er klar, og

vert samla i ein nasjonal skreddatabase

som Norges geologiske undersøkelser er i

ferd med å utvikle. Skreddatabasen vil bli

knytt til Arealis.

Rissaraset. Raset hadde eit omfang på 1,5 km i lengderetningen. Foto: Aftenposten

Avrenning av overflatevatn
Omdisponering av areal paverkar avren-

ninga til vassdraga. Tette flater (tak,

asfalterte flater etc.) kan føre til auka

flaumvassforing i vassdraga nedanfor.

Dette kan igjen føre til flaumskadar, auka

erosjon og ras. I samband med utbyg-

ging som kan påverke vassdraga må det

derfor i kommuneplanen vurderast kva

for vilkår og tiltak som skal krevjast for å

unngå auka flaum i vassdraga.

,, =+e
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Samla plan for vassdrag
Gjennom Samla plan for vassdrag

(St.meld. nr. 60 1991-92) har Stortinget

peika ut ein del vassdrags- og kraftut-

byggingsprosjekt som kan konsesjons-

handsamast. Desse er delt i kategori I

og kategori II. Prosjekta i kategori I skal

konsesjonshandsamast før prosjekt i

kategori II. Kommunen har ikkje høve

til å planleggje arealbruk som kjem i

konflikt med
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desse planane. Prosjekt i Samla plan

bør nemnast i tekstdelen i planen,

med dei avgrensingar prosjektet legg

for arealbruken i området.

Damtryggleik
Dersom det blir planlagt busetnad

nedanfor ein dam eller langs rørgater,

må planutkastet sendast på høyring

til dameigaren. Slik utbygging kan

krevje oppjustering av tryggleiksklas-

sen for dam eller rørgate.

Energianlegg
Eksisterande og planlagde kraftleid-

ningar og andre energianlegg må

innarbeidast i planar etter plan- og

bygningslova. I planlegginga bør det

vere ein føresetnad at areala skal nyt-

tast til energiformål også i framtida.

Større, nye energianlegg må konse-

sjonshandsamast. Når kommunen

får meldingar eller søknader om nye

energianlegg på høyring frå NVE, må

kommunen ta stilling til kva planav-

klaring som er ønskj eleg i tillegg til
konsesjonshandsaming.

Overføringsleidningar for kraft med

spenning over 22 kV skal merkast av

på plankartet som 'Viktige ledd i

kommunikasj onssystemet", jf. pbl. §

20-4 forste ledd, nr. 6. Kraftleidningar

med lågare spenning kan avmerkast

om kommunen finn det føremålsten-

leg. Dette vil mellom anna avhenge

av kartmålestokk. Spenningsstyrken
skal av tryggleiksmessige- og bered-

skapsmessige omsyn ikkje gå fram av

planen. Eksempel på korleis kraftleid-

ningstraseer kan avmerkast finsti

Miljøverndepartementet sin rettleiar

T-1382. NVE føreset at byggegrenser

mot kraftoverføringsleidningar er

i samsvar med krav i føresegner frå

Direktoratet for brann- og elsikkerhet.

Bandlegging, pbl. § 20-4 nr. 4, kan

brukast for område som er sikra, eller

skal sikrast, til bruk for kraft- og ener-

giverk eller overføringsliner. Bandleg-

ging utløyser krav om reguleringsplan.

Byggeområde eller særskilt bruk eller

vern av vassdrag, jf. pbl. 204 nr. 1 og

5, kan og brukast for område til ener-

giformål, eksempelvis for kraftverk.

Vi bed om at forslag til nye arealplan-

ar vert sendt på høyring til lokale

energiverk og andre med energi-

anlegg i planområdet. Dersom kom-

munale planer er i strid med energi-
interessene, eller hindrar planlagde

energianlegg, kan NVE reise motsegn

til planane.

Energiplanlegging
Energi bør vere et tema i arealplan-

legginga. Kommunen bør få klarlagt

alternative energiløysingar som over

tid kan medverke til å redusere ener-

giforbruket og energikostnadane.
Kommuneplanlegginga bør omfatte

ei vurdering av om det ligg til rette

for bruk av mellom anna vassbåren

varme, spillvarme, bioenergi og

varmepumper. Energivurderingar bør

gjerast i samarbeid med energiverk
som har områdekonsesjon. NVE har

utarbeidd rettleiaren "Energi i kom-

munene" (nr. 2/00). Rettleiaren har

som føremål å hjelpe kommunane i

gang med å legge til rette for miljø-

vennlege og kostnadseffektive energi-

løysinger lokalt. Ved å ta kontakt med

NVE kan ein få den tilsendt.

Noregs vassdrags- og
energidirektorat

Hovudkontor
Middelthunsgt. 29 Postboks 5091
Majorstua 0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internettadresse: www.nve.no

Region Midt-Norge {RM)
Trekanten, Vestre Rosten 81,
7075 Tiller
Telefon: 72 89 65 50
Telefaks: 72 89 65 51

E-postadresse: rm@nve.no

Region Nord {RN)
Kongensgate 14-18
Postboks 394, 8505 Narvik
Telefon: 76 92 33 50
Telefaks: 76 92 33 51

E-postadresse: rn@nve.no

Region Sør {RS)
Anton Jenssens gate 5
Postboks 2124, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 37 23 00

Telefaks: 33 37 23 05
E-postadresse: rs@nve.no

Region Vest {RV)
Naustdalsvn. 1b
Postboks 53, 6801 Førde

Telefon: 57 83 36 50
Telefaks: 57 83 36 51
E-post: rv@nve.no

Region Øst {RØ)
Vangsveien 73
Postboks 4223, 2307 Hamar
Telefon: 62 53 63 50

Telefaks: 62 53 63 51

E-postadresse:ro@nve.no

Ansvarleg: Informasjonsdirektør
Sverre Sivertsen
Fagansvarleg: Håkon Dreyer Sæter

Meir inngåande informasjon om

plandeltaking frå NVE finn ein i rett-

leiaren: "Arealplanlegging i tilknyting

til vassdrag og energianlegg" (NVE,

3/1999). Rettleiarane er sendt kom-

munane, og finst også under publi-

kasjonar på NVE sine internettside:

www.nve.no. Sjekklista bak i rett-

leiaren er eit godt hjelpemiddel ved

utarbeiding av planar.
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Vurdering av fare og bruk av
flomsonekart ved arealplan-
legging
Det er flere naturbetingede
fa rer knyttet til vassdrag.
Ved arealplanleggingog
utnytting av arealer langs
vassdrag er det derfor viktig
d tenke sikkerhet, både for
mennesker og  materielle
verdier. Til hjelp i en slik
vurdering utarbeider NVE nå
flomsonekart for en del av de
mest utsatte elvestrekningene
i Norge.

NVE er ansvarlig myndighet når det
gjelder fare knyttet til vassdrag. En av
oppgavene er kontrollere at områ-

der som er uakseptabelt utsatt for
flom, oversvømmelse, erosjon, isgang
og ras ikke bebygges. Planer eller byg-
gesaker i tilknytning til vassdrag skal
forelegges NVE.

Det er viktig at NVE kommer så tidlig
som mulig inn i planprosessen. Da
kan man allerede ved starten peke på
farer, ulemper eller interessekonflik-
ter som det må tas hensyn til i den
videre planleggingen.

Kommunene har hovedansvaret
Kommunene har hovedansvaret for å

unngå at flomutsatte områder utnyt-
tes på en uheldig måte. Kommunen
kan forby bygging med hjemmel i
plan- og bygningslovens § 68, dersom
det ikke er tatt hensyn til faren i plan-
arbeidet eller det ikke foreligger plan
for et område.
Er det grunn til å tro at et område

kan være utsatt for flom, erosjon eller
isgang, må kommunen påse at det er
innhentet tilstrekkelige data og/eller
fagkyndige uttalelser før arealplan

vedtas eller dele- og byggetillatelse
gis. I forbindelse med høring av

planen kontrollerer NVE at dette er
gjort.

Det skal framgå av arealplanen
hvordan den tar hensyn til fare. Ved

behandling av bygge- og delesaker
skal det framgå at sikkerheten er vur-
dert, så sant det er relevant. NVE kan
fremme innsigelse dersom direktora-

tet mener at det kan foreligge fare for

liv, helse. viktige samfunnsfunksjoner
eller materielle verdier, og dette ikke
er tilstrekkelig ivaretatt i planen.

Skulle det oppstå skader som kunne
vært unngått gjennom bedre plan-
prosess, vil kommunen kunne få et
økonomisk erstatningsansvar.

Lokalkunnskap , fagkyndige uttale!-
ser og flomsonekart
I henhold til NVEs retningslinjer nr.
1/99, "Retningslinjer for arealbruk og
sikring i flomutsatte omrader", skal
boliger ha en sikkerhet mot 100-års-
flom, mens industriområder skal ha

en sikkerhet mot 200-årsflom. NVE
kan be om dokumentasjon på at vur-

deringsgrunnlaget er tilstrekkelig.
Vurdering og dokumentasjon av

flomfare kan bygge på flere typer
informasjon. Lokalkunnskap basert
på erfaring er viktig, i tillegg vil fag-
kyndig uttalelse ofte være nødvendig.
Dette kan innebære at kommunen må
kjøpe konsulenttjenester. Etter hvert

som flomsonekartene blir ferdige vil
disse være et godt hjelpemiddel ved
arealplanlegging og dele- og bygge-
saksbehandling i de områdene som
dekkes av kartene. Flomsonekartene
viser hvilke områder som oversvøm-
mes ved ulike flommer, fra 10- til og
med 500-årsflom.

NVE har i tillegg flomlinjedata som
vil kunne benyttes for mange elve-
strekninger hvor flomsonekart ikke
foreligger. Slik informasjon vil kunne
fås ved henvendelse til et av NVEs
regionkontorer.
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Kontroller kartet mot terrenget

Ved oversiktsplanlegging kan en

bruke flomsonene direkte for å identi-

fisere områder som ikke bør bebygges

uten nærmere vurdering av faren og

mulige tiltak. Ved detaljplanlegging

og ved dele- og byggesaksbehandling

må en ta hensyn til at også flomsone-

kartene har begrenset nøyaktighet.

Spesielt i områder nær flomsone-

grensen er det viktig at høyden på

terrenget sjekkes mot de beregnede
flomvannstandene. I rapport som

lages til hvert enkelt strekning som
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Oversvømt areal ved 100-2rs flom

/////  Lavpunkt-omrAder som ikke har direkte

forbindelse med elva (bak flomverk, kulvert m.v.)

Sannsynligheten for oversvømmelse må vurderes nærmere

"Planlagt" boligbygging «

Vannstand ved tverrprofil
Profilnr. 1 O år 20 år SO år
41 152.3 152. 7 153.2
42 152.2 152.7 153.2
43 152.1 152.5 153.0

kartlegges, vil en finne nærmere

informasjon om hvilke usikkerheter

som knytter seg til det aktuelle kartet.

Lavpunkter

En del steder vil det finnes arealer

som ligger lavere enn den beregnede

flomvannstanden, men uten direkte

forbindelse til elva. Dette kan være

områder som ligger bak flomverk,

men også lavpunkter som har forbin-

delse via en kulvert eller via grunn-

vannet. Disse områdene er markert

med en egen skravur fordi de vil ha

100 år 200 år
153.7 154.0
153.6«- 153.9
153.4 153.8

500 år
154.5
154.4
154.3

Man må kontrollere at det planlagte boligområdet virkelig ligger over kote 153,6 som
representerer vannstand ved 100-årsflom før detaljplan vedtas eller dele- og bygge-til-
latelse gis.
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Norges vassdrags-
og energidirektorat
Middelthunsgt. 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internettadresse: www.nve.no
Ansvarlig: Informasjonsdirektør
Sverre Sivertsen
Fagansvarlig: Anders Skauge
Opplag: 1000

en annen sannsynlighet for oversvøm-

melse og må behandles særskilt.

Spesielt utsatt vil disse områdene

være ved intens lokal nedbør, ved stor

flom i sidebekker eller ved gjentetting
av kulverter. Flomsonekartene gir

ikke informasjon om lavpunkter som

ligger over flomvannstanden.

Unngå bygging på flomutsatte

arealer

Stortinget har forutsatt at sikrings-

behovet langs vassdragene ikke skal

øke som en følge av ny utbygging.

Derfor bør ikke flomutsatte områder

tas i bruk om det finnes alternative

arealer. Fortetting i allerede utbygde

områder skal heller ikke tillates

før sikkerheten er brakt opp på et

tilfredsstillende nivå i henhold til

retningslinjene.

Egnede arealbrukskategorier og

reguleringsformål for flomutsatte

områder, samt bruk av bestemmelser,
er omtalt i NVEs veileder "Arealplan-

legging i tilknytning til vassdrag

og energianlegg" (NVE-veileder nr.

3/1999).

Se også NVEs Internett-sider:

www.nve.no.
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Program for økt sikkerhet
mot leirskred

Programmet skalgi et bedre
grunnlag for å redusere
farenfor liv ogverdiersom
følge av skred langs vass-
drag. Kvikkleireområder
plasseres if em risikoklasser,
etter vurdering av skredfare
ogkonsekvensen ved skred.
Dettevil gi bedre underlag
for arealplanleggingog
utbygging,ogfor priorite-
ring av sikringstiltak for
eksisterende bebyggelse.
Programmet er et samarbeid
mellom Norges vassdrags-
ogenergidirektorat (NVE),
Norges geotekniske institutt
(NGI), Norges geologiske
undersøkelser (NGU)ogde
berørte kommuner. Statens
naturskadefond bidrar med
økonomisk støtte til risiko-
klassifiseringen.

Bakgrunn
Skred i leirområder har gjentatte

ganger tatt liv og eiendom. Etter Ris-

saraset i 1978 har Statens kartverk

med bistand fra Norges Geotekniske

Institutt (NGI) og Norges geologiske

undersøkelser (NGU) kartlagt kvikk-

leireområder med potensiell skred-

fare. Disse faresonekartene viser om

lag 1500 skredfarlige soner i Sør-

Norge og Trøndelag, med et samlet

areal på 500 km 2• Nord-Norge er fore-

løpig ikke kartlagt.

De fleste kvikkleiresonene grenser

mot vassdrag, og skred utløses ofte av

flom og erosjon. NVE har i en rekke

tilfeller gitt bistand til sikringstiltak

mot leirskred langs vassdrag, men

har manglet et grunnlag for en over-

ordnet prioritering av forebyggende

tiltak. De gamle faresonekartene gir

heller ikke særlig godt grunnlag for a
ta hensyn tilskredfare i arealplanleg-

gingen.

Mål
Program for økt sikkerhet mot leir-

skred skal bidra til tryggere lokalsam-

funn ved redusere faren for tap av

menneskeliv og verdier som følge av

leirskred. Kunnskapene om områder

med kvikkleire skal bli bedre og mer

tilgjengelige, og skredfarlige områder

skal kunne vurderes samlet. Dette

vil bedre grunnlaget for ata hensyn

til skredfare ved arealplanlegging og

utbygging, og til en bedre prioritering

av sikringstiltakene. Til sammen vil

dette redusere risikoen ved skred.

Gjennomføring
Programmet ble startet i 2000. Den

første risikoevaluering av kjente områ-

der med potensiell skredfare skal gjen-

nomføres i løpet av 2005. Innen 2009

skal det gjennomføres nødvendige

sikringstiltak i områder med for høy

risiko. Dette er imidlertid avhengig av

at det blir bevilget tilstrekkelig med

midler til programmet.

Kvikkleire
Kvikkleire er opprinnelig leirpartikler som er avsatt i sjøvann. Leirparti-
klene er små, lette og ofte forholdsvis flate. Når leirpartiklene kommer
i kontakt med saltvann blir de elektrisk ladet (+ og -). Dette resulterer i
at leirpartiklenes kanter tiltrekker hverandre (fnokking) og bindes sterkt
sammen. Det dannes et gitter (korthusstruktur) med innesluttet vann.
Ved landhevingen etter siste istid har marine leiravsetninger blitt lig-
gende over havnivået. Over tid er saltet vasket ut og de elektriske
ladninger er redusert. Det dannes derved kvikkleire. Den tåler stort trykk
i vertikal retning, men ved horisontal påvirkning kan gitteret klappe
sammen og leirpartiklene flyter i frigjort vann. Resultatet blir kvikklei-
reskred. Kvikkleireskred kan forplante seg raskt bakover, og ta store
områder.



Samarbeid med kommunene
Tiltakene i programmet skjeri samar-

beid med de berørte kommunene. Før

oppstart av risikoklassifiseringen i den

enkelte kommune blir det holdt et møte

der programmet presenteres, og kom-

munen får komme med sine synspunkter.

Dette gir grunnlag for oppstart, videre

samhandling og prioriteringer.

Fem tiltak for økt
sikkerhet

Risikoklassifisering
Eksisterende faresonekart viser områder

som er utsatt dersom skred utløses. På

oppdrag fra NVE vil NGI vurdere fares0o-

nenes utstrekning på nytt og dele dem

i mindre områder der dette er riktig.

Deretter vil de vurdere faregrad (sannsyn-

lighet for skred) og konsekvensene ved

skred. Risikoklassene kommer fram ved

sammenstille faregrad og konsekvens.

Metoden er utviklet av NGI. For soner i

høy risikoklasse er der aktuelt med mer

detaljerte grunnundersøkelser. Disse

gjennomføres i samarbeid med kommu-

nen.

Informasjon om skredfare
Resultater fra risikoklassifiseringen

blir formidlet ved kart og rapporter til

berørte kommuner. Kommunene vil få

kart som viser faregrad, konsekvens og

risiko for sonene. Dette vil være til hjelp i

arbeidet med arealplaner og beredskaps-

arbeid. Informasjonen vil bli tilgjengelig

i GIS. Resultatene fra risikoklassifisering-

Metode for risiko-
klassifisering

Faregrad
Faregrad er en vurdering av sannsynlig-

het for et skred (skredfare). Vurder-

ingen bygger på kriterier som omhand-

ler grunnforhold, topografi, erosjon og

flom. Faregrad er delt i tre klasser, lav,

middels og høy. Soner som får høy fare-

grad er soner der det skjer endringer.

En flomsituasjon eller en nedbørrik

periode kan føre til endringer som gjør

området mindre stabilt. I tillegg kan
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Boligfelt i Labelle, lier kommune. Det er kommunens ansvar å forebygge sårbarhet og risiko.
Utarbeidelse av arealplaner og avgrensning av fareområder er en svært viktig del av kommunens
sikringsarbeid. Plan- og bygningsloven stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot farer eller
vesentlig ulempe som følge av natur eller miljøforhold. Her ble et hus revet etter skred.

Boligfelt i Hvittingfoss, Kongsberg kommune.
Boligfeltet ligger på en kvikkleiresone. Etter
flere ras på skrenten mot Numedalslågen og
evakuering av husstander, ble skrenten sikret
høsten 2001. Foto: S. Dahlgren

et

Faregradskart over Trondheim
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menneskelige inngrep påvirke fare-

graden.

Bildet viser kvikkleireskredet ved Båstad ved
Øyeren i 1974. Terrenget er et typisk ravine-
landskap. I ravinene har mindre bekker ero-
dert over lang tid. Samtidig har utfylling av
ravinene ført til endret stabilitet. Skredet er
monolittisk. Det betyr at hele skredområdet
skle ut i en hendelse. Det var intet forvarsel
i forkant av skredet. Foto: Fjellanger-Widerøe

Faregradskartet er viktig for kommunens

arealplanarbeid. NVE vil i samarbeid med

NGI og kommunene lage informasjon

om hvordan faregradskart bør brukes, og

hva som må gjøres for å unngå at bruk av

disse områdene gir økt risiko.

Konsekvens
Konsekvens er en vurdering av skadene et

skred kan forårsake. Konsekvens er delt

i tre klasser, lav, middels og høy. Skade-

konsekvensene som vurderes er fare for

tap/skader på liv og helse, tap av verdier

og fare for at viktige samfunnsmessige



en vil også inngå i en nasjonal skredda-
tabase som er under utvikling ved NGU,
og være et ledd i det nasjonale AREALIS-
programmet. De viktigste resultatene vil

også presenteres på NVEs internettsider.
Det er først og fremst kommunens opp-
gave informere berørte innbyggere og
grunneiere i kommunen. NVE og NGI
(evt. annen geoteknisk ekspertise) kan
bistå kommunen i informasjonsarbeidet.

Kartlegging av utvalgte
vassdrag i Nord-Norge
Statens kartverks planer for kartlegging
av faresoner i Nordland, Troms og Finn-

mark videreføres av NGU når de overtar
ansvaret for faresonekartleggingen fra
2004. NVE bidrar til at utvalgte skredut-
satte kvikkleireområder langs vassdrag
i Nord-Norge kartlegges. Deler av Måls-
elvvassdraget er kartlagt. NGU må utføre
en nødvendig kvartærgeologisk kartleg-
ging av områdene før NGI kan kartlegge

og risikoklassifisere kvikkleireområdene.

Sikringstiltak
Langs vassdragene blir de fleste skred ut-
løst som følge av erosjon i bredden og
bunnen av elver og bekker. Utrasinger i
kvikkleireområder kan deretter utløse
store skred. Den vanligste sikringsmeto-
den er derfor å plastre det utsatte områ-
det med stein for å hindre videre erosjon.
Ofte må man også legge en motfylling i
bunnen og oppover skråningen for å øke
stabiliteten og holde de ustabile massene
på plass. Det er også aktuelt å slake ut
bratte leirskråninger. Dimensjonering,

'utforming og gjennomføring forutsetter
geoteknisk og vassdragsteknisk eksper-

tise.
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•
nsekvenskart over Trondheim

nksjoner skal stoppe opp.

Rissaraset ga oppstarten til kartleggingen av kvikkleireomrader med potensiell skredfare. Skred-
gropen er 1,5km lang. Skredet ble utløst etter omlagring av masser fra en byggegrop nederst ved
vannet. Foto: Aftenposten

Risiko
Risiko er produktet av faregrad (skred-
fare) og konsekvens (skadeomfang).
Kvikkleiresonene plasseres i en av fem
risikoklasser på bakgrunn av en vurde-
ring av skredfare og konsekvens. For de
høyeste risikoklassene 4 og S er ris-
ikoen uakseptabel. Risikokartet viser

risikovurderingen av kvikkleiresonene .
Kartet er hjelpemiddel for å prioritere

tiltak. Risikokart over Trondheim

Generelt for alle kartene gjelder: mørkere
farge: høyere klasse
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Overv±king av skredfare. Hus med setningsskader, Harran kommune. Huseier har
registrert setningsskader i sokkeletasjen. Instrumentering vil kunne avdekke dypere
setninger eller mulig skredutvikling.

Mål
Program for økt sikkerhet mot leir-

skred skal bidra til tryggere lokalsam-

funn ved aredusere faren for tap av

menneskeliv og verdier som følge av
leirskred. Kunnskapene om områder

med kvikkleire skal bli bedre og mer

tilgjengelige. og skredfarlige områder

skal kunne vurderes samlet. Dette

vil bedre grunnlaget for å ta hensyn

til skredfare ved arealplanlegging og

utbygging, og til en bedre prioritering

av sikringstiltakene. Til sammen vil

dette redusere risikoen ved skred.

Gjennomføring
Programmet ble startet i 2000. Den

første risikoevaluering av kjente

områder med potensiell skredfare

skal gjennomføres i løpet av 2005.

Innen 2009 skal det gjennomføres

nødvendige sikringstiltak i områder

med for høy risiko. Dette er imidler-

tid avhengig av at det blir bevilget

tilstrekkelig med midler til program-

met.

Forebygging av skred-
risiko

1. Potensielt skredfarlige
kvikkleireområder lokaliseres

2. Områdene gjennomgåes og
inndeles i soner, etter den utstrek-
ning et mulig skred sannsynligvis
vil ha.

3. Sonene vurderes og gis poeng
etter bestemte kriterier for fare-
grad og forskadekonsekvens, ut
fra tilgjengelig informasjon og
kunnskap. Poengverdien avgjør
faregradsklasse (lav, middels, høy)
og konsekvensklasse (liten, mid-
dels, stor) og deretter risikoklasse
(1-  5).

4. For kvikkleiresoner i høye
risikoklasser (4 og 5), gjennom-
føres nøyere undersøkelser.

5. Soner som bekreftes å ha høy
risiko prioriteres med tanke på
sikringstiltak. Sikringstiltak plan-
legges og gjennomføres, avhengig
av midler som er til disposisjon.

6. Kart for faregrad og risiko leg-
ges til grunn for arealplanlegging,
utbygging og beredskap, slik at

det taes hensyn til skredfaren.
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Hovedkontor
Middelthunsgt. 29 Postboks 5091
Majorstua 0301 Oslo
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internettadresse: www.nve.no

Region Midt-Norge (RM)
Trekanten, Vestre Rosten 81,
7075 Tiller
Telefon: 72 89 65 50
Telefaks: 72 89 65 51
E-postadresse: rm@nve.no

Region Nord (RN)
Kongensgate 14-18
Postboks 394, 8505 Narvik
Telefon: 76 92 33 50
Telefaks: 76 92 33 51
E-postadresse: rn@nve.no

Region Sør (RS)
Anton Jenssens gate 5
Postboks 2124, 3103 Tonsberg
Telefon: 33 37 23 00
Telefaks: 33 37 23 05
E-postadresse: rs@nve.no

Region Vest (RV)
Naustdalsvn. 1b
Postboks 53, 6801 Førde
Telefon: 57 83 36 50
Telefaks: 57 83 36 51
E-post: rv@nve.no

Region Øst (RØ)
Vangsveien 73
Postboks 4223, 2307 Hamar
Telefon: 62 53 63 50
Telefaks: 62 53 63 51
E-postadresse: ro@nve.no

Ansvarlig: Informasjonsdirektør
Sverre Sivertsen
Fagansvarlig: Erik Endre
Foto: NVE, hvor ikke annet er angitt

Linker
Norges geotekniske institutt

www.ngi.no

Norges geologiske undersøkelse

www.ngu.no

Statens kartverk www.sk.no

Statens naturskadefond www.slf.dep.no


