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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Ny samlet arealdel for 
kommuneplanen 2023-2034 - Nordre Follo kommune 
Vi viser til brev datert 12.10.2022. Saken gjelder offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel 2023-2034.  
 
Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl.). 
 
NVEs uttalelse 
Det er svært positivt at kommunen gjennom kommuneplanens samfunnsdel, 
arealstrategien og kommuneplanens arealdel har fokus på klima og klimatilpasning. Vi 
merker oss også at kommunen har gjennomført en overordnet analyse som identifiserer 
områder som er sårbare for flom og overvanns-utfordringer og områder med potensiell 
fare for kvikkleire.  
 
Plan- og bygningsloven (pbl.) § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikker byggegrunn før ny 
utbygging. Kravene til sikkerhet er konkretisert i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7. 
Ved siste plannivå må det være avklart at tiltak kan gjennomføres med tilstrekkelig 
sikkerhet. Dette er tydeliggjort i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) sitt 
rundskriv H5/18 «Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling». NVE 
anbefaler at kommunen, så langt det er mulig, styrer arealbruken for å unngå ny utbygging 
i områder som kan være utsatt for flom-, erosjons- eller skredfare. 
 
 
 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A728-1
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/7/innledning/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/?ch=1
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Grunnforhold og skred 
Deler av kommunen ligger under marin grense og det er store sammenhengende arealer 
med potensiell fare for kvikkeleire. Det fremgår av planbeskrivelsen at kartlegging av 
områder med potensiell fare for områdeskred er utført i henhold til NVEs veileder 1/2019 – 
Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
 
I Temakart 16 er det innarbeidet aktsomhetsområde for marin leire og faresone for 
kvikkleire. Disse områdene vises i temakartet som farget polygon og ikke som 
hensynssone H310. På det samlede arealplankartet fremgår ikke hensynssonen. På den 
digitale innsynsløsningen vises hensynssonen som H310 med skravur. Vi mener at 
informasjonen med fordel kan samles og tydeliggjøres. NVE gir et sterkt faglig råd om at 
hensynssonene innarbeides i det samlede plankartet, alternativt må temakart med 
hensynssoner gjøres tydelig bindende gjennom reguleringsbestemmelsene og det må 
benyttes korrekt hensynssone med skravur i temakartet.  
 
Planbestemmelsene § 22.3 gir bestemmelser knyttet til hensynssone H310 (Temakart16) 
og setter krav til utredninger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner. Vi mener 
denne bestemmelsen må gjøres tydeligere. Slik den fremstår kan det være uklart om siste 
avsnitt gjelder for både hensynssone H310_1 og H310_2 eller om den kun gjelder for 
H310_2. I forbindelse med reguleringsplaner må reel fare utredes som en del av 
planarbeidet og tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred må kunne dokumenteres, 
uavhengig av om det ligger i en registrert faresone der reell fare er avklart, eller i et 
aktsomhetsområde. § 18.12 i bestemmelsene omhandler også krav til utredninger av 
grunnforhold i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner. Kommunen bør 
vurdere om bestemmelsene knyttet til krav om utredning av grunnforhold kan 
samles og gjøres tydeligere.  
 
Vi kan ikke se at det er gjort vurderinger eller innarbeidet bestemmelser eller 
hensynssoner knyttet til andre skredtyper, herunder jord-/flomskred og steinsprang. 
På NVE atlas finner dere en liste over aktsomhetskart, med temabeskrivelse som gir 
informasjon om bruksområde og hvordan de ulike kartene er utarbeidet. Vær likevel 
oppmerksom på at det ikke er utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred og at 
aktsomhetskartene er basert på unøyaktig data som gjør at mindre løsneområder (< 50 
meter vertikal høyde) ikke alltid vises. NVE gir sterkt faglig råd om at det gjøres 
vurderinger knyttet til alle skredtyper og at det innarbeides hensynssoner i 
plankartet med tilhørende bestemmelser. 
 
Overvann 
Klimaendringene er forventet å gi flere og mer intense nedbørshendelser og i utbygde 
strøk kan dette gi skade på byggverk, infrastruktur og helse og miljø. Det er derfor viktig at 
det i alt planarbeid er høy bevissthet rundt overvannshåndtering. I høringsforslaget er det 
et klart fokus på temaet, det er utarbeidet temakart og bestemmelser som sikrer god 
oversikt over potensiell fare samt stiller krav til ytterligere utredning på 
reguleringsplannivå.  Vi merker oss at kommunen i bestemmelse § 4.2 stiller krav om et 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
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beregningsgrunnlag på 200-års nedbør med klimafaktor på 1,5, noe som er mer 
konservativt enn i NVEs veileder 4/2022. Når det gjelder overvann er det imidlertid opp til 
kommunen å avgjøre hvordan en best mener å oppnå kravene til sikker byggegrunn i plan- 
og bygningsloven § 28-1. For mer informasjon om hvordan man bør håndtere overvann i 
arealplanleggingen viser vi til NVEs veileder 4/2022 – Rettleiar for handtering av overvatn i 
arealplanar.  
 
Flom og vassdrag 
I planbestemmelse § 6.2 settes det konkrete byggegrenser mot vassdrag. Det er i 
planforslaget fokus på flomveier og blågrønne strukturer, herunder gjenåpning av bekker, 
det er positivt. Bestemmelsene §§ 4.3, 4.4 og 4.5 gir bestemmelser som ivaretar 
eksisterende flomveier og blågrønne strukturer. Temakart 8 viser områder som er sårbare 
for flom. Disse områdene vises i temakartet som farget polygon og ikke som hensynssone 
H320. På det samlede arealplankartet fremgår ikke hensynssonen. På den digitale 
innsynsløsningen vises hensynssonen som H320 med skravur. Vi mener at informasjonen 
med fordel kan samles og tydeliggjøres. NVE gir et sterkt faglig råd om at 
hensynssonene for flom innarbeides i det samlede plankartet, alternativt må 
temakart med hensynssoner gjøres tydelig bindende gjennom 
reguleringsbestemmelsene og det må benyttes korrekt hensynssone med skravur i 
temakartet. 
 
Erosjon langs vassdrag 
For et areal innenfor en elvekant med løsmasser der det pågår erosjon, vil sannsynligheten 
for at arealet skal undergraves økes med tiden. Byggverk må derfor legges i sikker avstand 
fra erosjonsutsatt skråning, eller skråningen sikres mot erosjon. Krav til sikkerhet mot 
erosjon langs vassdrag er definert i TEK17 § 7-2 med veiledning. 
 
I denne sammenhengen er kommunens bestemmelse om byggeavstand langs vassdrag i 
bestemmelse § 6.2 viktig for å begrense nye tiltak som kan bli utsatt for erosjon. I § 6.2 
bokstav d) settes imidlertid byggegrensen langs mindre bekker til 10 meter. Kommunen 
bør vurdere om aktsomhetskartet for flom i tilstrekkelig grad inkluderer areal med kjent 
erosjonsfare, spesielt innenfor aktsomhetsområder for kvikkeleireskred. For å unngå fare 
for erosjon bør avstand fra topp elveskråning til bebyggelse være minst lik høyden på 
elveskråningen og minimum 20 meter (se prinsippskisse nedenfor).  
 
NVE gir sterkt faglig råd om at byggegrensen langs mindre bekker settes til minimum 
20 meter.  
  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-2/
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Prinsippskisse - sikkerhetssone mot erosjon 

 
 
Ytterligere informasjon  
Dere finner mye informasjon på våre nettsider om arealplanlegging, 
https://www.nve.no/arealplanlegging/. Vår uttalelse i saken er nødvendigvis ikke 
uttømmende. For å få en fullstendig oversikt viser vi til Kartbasert veileder for 
reguleringsplan som også kan brukes som veiledning for kommuneplanens arealdel. Den 
leder dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre 
tema skal ivaretas i arealplanlegging. Dersom dere har spørsmål, eller det er noe i 
uttalelsen her som er uklart, kan dere ta kontakt pr. telefon eller e-post. 
 
Innmelding av utredning av naturfarer  
NVE ønsker tilgang til alle flom- og skredfareutredninger, både rapporter og eventuelle 
kartlagte faresoner. Informasjon som NVE får inn, vil bli brukt til å oppdatere farekartene i 
NVE Atlas. Kommunen kan bidra til dette ved å oppfordre forslagsstiller i plansaker til å 
melde inn fareutredninger til NVE via Altinn. Mer informasjon finnes her: Innmelding av 
farekartlegging - NVE 
 
Kommunens ansvar 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd, 
uttalelse, eller innsigelse til saken. 
 
Med hilsen 
 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Daniel Thoresen Lossius 
Seniorrådgiver 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 

 
 

https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/innmelding-av-farekartlegging/
https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/innmelding-av-farekartlegging/
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