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NVEs innspill - Offentlig ettersyn - Oppstart av rullering av 

kommuneplanen i Nes og utleggelse av forslag til planprogram til 

offentlig ettersyn og høring - Nes kommune 

Vi viser til høringsdokumenter og varsel om oppstart datert 25.06.2021. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har i tillegg fått 

ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i 

tettbebygde strøk (urbanhydrologi) og veiledning til kommunal arealplanlegging.  

Sikkerhet mot flom 

Det er utarbeidet faresonekart for flom (flomsonekart) for utvalgte vassdragsstrekninger i Nes 

kommune. Faresonekartene inneholder faresoner som skal vise oversvømt areal ved ulike 

gjentaksintervall for flom, for eksempel 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, og 200-årsflom med 

klimapåslag¨. 

Faresonekart må legges inn som hensynsynssone (H320) i plankartet med tilhørende bestemmelser. Der 

det ikke finnes faresonekart må aktsomhetskart for flom brukes. 

Langs små vassdrag (nedbørsfelt < 20 km2) bør byggegrense til vassdraget være minimum 20 m. For 

større vassdrag bør byggegrense settes til minimum 50-100 meter. Lokalt terreng og høydeforskjell kan 

tilsi at større avstand bør vurderes. 

Vurder om flomsonekart og aktsomhetskartet for flom i tilstrekkelig grad inkluderer areal som kan være 

utsatt for erosjon i din kommune, eller om det vil være nødvendig å innarbeide bestemmelser i 

kommuneplanen som særskilt ivaretar sikkerhet mot erosjon. 

Anbefalt virkemiddelbruk 

Styr arealbruken ved valg av arealformål, slik at en unngår å åpne for nye byggetiltak i områder der det 

er fare for flom- og erosjonsfare. Bruk hensynssoner i områder som kan være flomutsatte og gi 
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planbestemmelser som sørger for at sikkerhet mot flomfare (herunder overvannshåndtering) blir ivaretatt 

eller blir utredet mer detaljert på senere plannivå. 

 

Sikkerhet mot kvikkleireskred 

Potensiell fare for kvikkleireskred kan avgrenses på følgende måte, med økende grad av presisjon: 

 Alle områder under marin grense 

 Områder med marine avsetninger 

 Områder med marine avsetninger med terreng som kan gi fare for områdeskred 

Som et minimum må allerede kartlagte faresoner markeres som hensynssoner i kommuneplankartet med 

tilhørende bestemmelser. Hvis denne løsningen velges må det også legges til en generell bestemmelse 

om at det i alle områder under marin grense skal foretas en vurdering av faren for kvikkleireskred i 

henhold til byggteknisk forskrift TEK17 §7-3 og NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred 

ved utarbeiding av reguleringsplan, eller før tiltak igangsettes der reguleringsplan ikke er påkrevet.  

NVE anbefaler kommunene å legge inn kartlaget "mulighet for sammenhengende forekomster av marin 

leire" (i tillegg til faresonene) som hensynssone med tilhørende bestemmelser. Bestemmelsene må kreve 

at det skal foretas en vurdering av faren for kvikkleireskred i henhold til byggteknisk forskrift TEK17 

§7-3 og NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred ved utarbeiding av reguleringsplan, eller 

før tiltak igangsettes der reguleringsplan ikke er påkrevet. Hvis denne løsningen velges, er det ikke 

nødvendig med en generell bestemmelse om tiltak under marin grense. 

Anbefalt virkemiddelbruk 

Styr ny utbygging til områder uten potensiell kvikkleireskredfare gjennom valg av arealformål. Bruk 

hensynssoner til å avmerke kjente kvikkleiresoner, med bestemmelser som sikrer at skredfaren utredes 

og ivaretas tilstrekkelig på ev. senere plannivå. Bruk generelle bestemmelser med krav til nærmere 

utredning av faren for øvrige områder under marin grense. 

 

Sikkerhet mot overvannskade 

Gjennom kommunens planlegging må arealbruken styres aktivt slik at ikke nye byggetiltak bidrar til økt 

overvannsrisiko. Det er en offentlig planoppgave å sørge for trygg bortleding av overvann, plan- og 

bygningsloven (pbl) § 3-1 bokstav g. Kommuneplanens arealdel bør sette av tilstrekkelig areal til trygg 

bortledning av større vannmengder og regulere hvordan disse vannmengdene skal ledes trygt til 

resipient. For større nedbørfelt kan det bli aktuelt å sette av areal også til fordrøyning i kommuneplanen. 

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 

og flom i vassdragene. Nye utbygginger bør ikke legges til områder som er utsatt for overvannsflom og 

heller ikke bidra til økt avrenning og skader i tilgrensende områder. 

Kommunen bør utarbeide en overordnet plan for fordrøyning og trygg bortledning før nye 

byggeområder planlegges. Planen bør bygge på terrengets naturgitte forutsetninger for å infiltrere, 

fordrøye og lede vekk store mengder nedbør. Unngå tiltak som øker avrenningen mot eksisterende 

bebyggelse, kritisk infrastruktur, forurenset grunn og sårbare objekter. 
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Kommuneplanen bør avklare hvilke vannmengder som skal tas hånd om i det enkelte byggeområde, og 

hvilke vannmengder som kan ledes videre, dvs. hvordan overskytende mengder skal ledes trygt til 

resipient. Dette kan gjøres gjennom bestemmelser som pålegger utbygger å infiltrere og fordrøye en gitt 

prosentsats av årsnedbøren, en fast nedbørsum i millimeter per regnhendelse eller en bestemt 

returperiode og varighet. Bestemmelsene bør videre beskrive hvordan overskytende vannmengder skal 

ledes videre til offentlig flomvei eller resipient. Det er forholdene på stedet og nedbørfeltet som avgjør 

hva som er tilstrekkelig sikkert.   

Se også Miljødirektoratet lenke: 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering.  

Anbefalt virkemiddelbruk 

Bruk hensynssoner eller arealformål til å markere arealer som egner seg til fordrøyning og trygg 

bortleding (flomvei), pbl §§ 11-7 nr. 2 og 3 og 11-8 a) og b). Hensynssoner og arealformål suppleres 

med bestemmelser og rekkefølgekrav som sikrer flomveienes funksjon over tid, og avklarer forholdet 

mellom private og offentlige overvannstiltak. 

 

Vassdrag 

Vannressursloven (vrl) har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av 

vassdrag og grunnvann. Det foreligger en generell aktsomhetsplikt for tiltak i vassdrag, som innebærer 

at enhver skal opptre aktsomt slik at skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser 

unngås.   

Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med 

tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte 

strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag 

regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene 

(vannressursloven §2). 

Årssikker vannføring er definert som «vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke 

tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt» 

Tiltak i eller i nærheten av vassdraget må utføres i henhold til vannressursloven. Det enkelte tiltaket må 

ta hensyn til allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, jf. vannressursloven § 5 om 

aktsomhetsplikt, §7 om forbud mot å forhindre vannets løp i vassdrag, § 8 om konsesjonsplikt, § 10 om 

alminnelig lavvannføring og § 11 om bevaring av kantvegetasjon. Grunnvann er også underlagt 

vannressursloven. Med grunnvann menes vann i den mettede sone i grunnen. Særskilte bestemmelser for 

grunnvann finnes i vannressursloven kapittel 8, vrl § 44 og § 45. 

Kommuneplanen må ta hensyn til allmenne interesser i vassdrag og grunnvann. Bestemmelser om krav 

til byggefri sone langs vassdrag vil ofte være en god måte for kommunene å håndtere hensynet til 

vannressursloven på. 

Planlegg med hensyn til sikkerhet, natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser i vassdrag. Gi vassdraget plass og unngå unødige vassdragsinngrep. Vurder om planen åpner 

for tiltak som må behandles etter vrl. Eksempelvis må uttak av vann og omlegging eller lukking av 

vassdrag som hovedregel vurderes etter vrl, dersom tiltaket kan være til nevneverdig skade eller ulempe 

for allmenne interesser.  

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering
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Anbefalt virkemiddelbruk 

Styr arealbruken gjennom valg av arealformål, slik at en unngår å åpne for nye byggetiltak for tett på 

vassdraget. Vurder byggeforbudssoner for å sikre allmenne interesser. Gi generell bestemmelse om 

forbud mot bekkelukking. Still krav om reguleringsplan hvis byggetiltak kan komme i konflikt med 

vassdragshensyn.  

 

Energianlegg 

Eksisterende og vedtatte større høyspenningsanlegg og transformatorstasjoner (transmisjons- og 

regionalnettet) skal avsettes som hensynssoner med tilstrekkelige bestemmelser i kommuneplankartet.  

Transmisjons- og regionalnettanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever 

konsesjon etter energilova er unntatt saksbehandling etter pbl, jf. § 1-3. Eksisterende og vedtatte større 

høyspenningsanlegg og transformatorstasjoner skal reguleres med hensynssone "Båndlegging etter annet 

lovverk" H740, jf. pbl § 11-8 d.  

Mindre høyspenningsanlegg innenfor områdekonsesjonene faller innenfor virkeområdet til pbl. Disse 

kan reguleres som "Teknisk infrastruktur" etter pbl § 11-7 nr. 2. 

Reguleringsmagasin bør markeres i plankartet med hensynssone/område som er båndlagt etter 

vassdragslovverket med formål "Reguleringsmagasin" (pbl § 11-8 d). 

Anlegg for produksjon av energi bør reguleres med arealformål "Bebyggelse og anlegg". 

Minstekrav til avstand til kraftledninger er regulert gjennom forskrift om elektriske forsyningsanlegg. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i Veiledning til forskrift om elektriske 

forsyningsanlegg publisert tabeller med minsteavstandskrav til kraftledninger. De absolutte 

avstandskravene er i størrelsesorden 2-10 meter.  

Til en konsesjon kan det følge rettighet til et rydde- og byggeforbudsbeltet, også omtalt som 

klausuleringsbelte, ryddebelte o.l. Dette er en korridor som nettselskapene får bruksrett til, for å kunne 

drifte og vedlikeholde nettanleggene på en forsvarlig måte. Nettselskapene bestemmer hva som er tillatt 

utover de absolutte kravene som fremkommer av forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Innenfor 

beltet vil et nettselskap normalt ikke tillate oppføring av nybygg. Det er ingen fast bredde på 

byggeforbudsbeltet, men basert på erfaring fra konsesjonssøknader er totalt rydde- og byggeforbudsbelte 

for 66/132 kV på 20-30 meter og for 300/420 kV på 40 meter. 

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

fung. seksjonssjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

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

http://www.nve.no/arealplan
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