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NVEs innspill - Varsel om oppstart og forslag til planprogram til offentlig ettersyn - Kommuneplan for Ås,
Akershus

Vi viser til felles oversendelse av 24.03 og beklager at den avtalte fristen pga sykdom er blitt overskredet med et par dager.

Vurdering
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare og
energianlegg blir innarbeidet i kommunale arealplaner. NVE legger vekt på at planen på en
tydelig måte må vise hvordan disse hensynene er vurdert og tatt hensyn til.
Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Planlegging og utbygging må ta hensyn til faren
for skader som følge av disse prosessene. I utgangspunktet bør elvene få tilstrekkelig rom fo r
sin naturlige utvikling ved at bebyggelse holdes i god avstand fra dem. Dette vil samtidig sikre
arealer som ofte er verdifulle for vassdragsmiljø og friluftsliv. Der det ikke er mulig å styre
utbygging unna fareutsatte områder må krav til nærmere utredning av fare og krav om
risikoreduserende tiltak ivaretas i bestemmelsene til planen.
Kommunale arealplaner bør ikke skape hindringer fordrift og vedlikehold av eksisterende eller
konsesjonsgitte energianlegg eller konsesjonsbehandling av nye planlagte anlegg.

Samfunnssikkerhet
Naturfarer som flom, erosjon og skred må vurderes for alle byggeområder der slike farer er aktuelle. I
den forbindelse viser vi til NVEs retningslinje nr.1/200p ”Flaum – og skredfare i arealplanar”, som
omhandler sikkerhetsnivåer og fremgangsmåte for utredning av fare for flom og kvikkleireskred.
Retningslinjene med vedlegg er tilgjengelige på våre internettsider www.nve.no.
Vi viser også til ”Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK 10)”.
Det er viktig at kommunen sørger for at det ikke plasseres ny bebyggelse i områder som kan være
utsatt for flom, erosjon og skred, og påser at utbyggingstiltak ikke gir økt fare for andre områder.
Kommunen må vurdere hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i planen. Kommunen kan til
arealdelen fastsette hensynssoner med bestemmelser.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS -analyse)
I ROS-analysen må blant annet sikkerhetsvurderingeri forhold til skred, flom og grunnforhold inngå.
Dette bør også tas inn i bestemmelsene. Fareområdersom identifiseres i ROS-analysen skal avmerkes på arealplankartet som
hensynssoner og tilknyttes bestemmelser. Disse vil gi føringer for
senere avklaringer på reguleringsplannivå og for byggesaker.

Fare for flom og erosjon
For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om området kan være utsatt for flom erosjon. Jamfør NVEs
retningslinjer nr. 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar”. Kommunen må
sørge for at også elver og bekker som ikke er flomsonekartlagt blir vurdert og at sikkerheten for
bebyggelse langs disse vassdragene ivaretas. Kommunens vurdering kan være basert på
lokalkunnskap og eventuelle observasjoner og målinger fra tidligere flomhendelser. Veilederen anbefaler
en byggegrense på 20 m fra små vassdrag og 50 fra større.

Dersom kommunen kommer til at planlagte nye byggeområder kan være utsatt for flom, erosjon og
massetransport må en vurdere om det er mulig å gjennomføre sikringstiltak eller om bygging skal
forbys.

Fare for kvikkleireskred og marine avsetninger
Ås kommune er ikke kartlagt i forhold til faren forkvikkleireskred men har områder som
ligger under marin grense med marine avsetninger. Erfaring har vist at det likevel kan finnes områder med kvikkleire og
potensiell skredfare her.

NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/ ) gir informasjon om løsmasser i området.

NVE mener det bør innarbeides en egen planbestemmelse for områder under marin grense, slik enkelte
kommuner i Norge har gjort. Her er et eksempel på formulering:

I områder under marine grense (MG) der kvikkleireskredfaren ikke er kartlagt, må det ved utarbeidelse av
reguleringsplan eller ved byggesaksbehandling i LNF(R)-områder gjennomføres en geoteknisk utredning
av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten for fareson en
for kvikkleireskred dokumenteres. Vurderingen må også inkludere eventuelle deler av
kvikkleireskredsonen som ligger utenfor reguleringsplanområdet. Dokumentasjon fra geotekniker må vise
at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må komme fram hva den
beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres. Eventuelle
risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningenav dem dokumenteres. Sikkerhetsnivå er gitt i



byggteknisk forskrift (TEK 19), § 7-3.

Kart med inntegnet marin grense i Norge er nå å finne under
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?lang=Norsk&Box= - 268657:6427000:1299257:7965000&map=Marin%2Egrense .

Innspill til utforming av plankart og bestemmelser for samfunnssikkerhet

Hensynssoner etter pbl § 11 -8 a)
Arealer som kan være utsatt for flom, erosjon ellerskred skal, uavhengig av arealbruk, avmerkes på kartet som hensynssone
jf. § 11-8 og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging
og tiltak.

NVE anbefaler kommunen å knytte bestemmelser til hensynssonene om at det ikke skal gis
byggetillatelse til nye bygninger som medfører personopphold før det er dokumentert tilstrekkelig
sikkerhet mot skred og/eller flom. Vær særlig oppmerksom på dette i forhold til utbygging i LNF(R)-
områder, som ofte ikke vil være underlagt reguleringsplikt. Tilsvarende bør det for områder som er
avsatt til område for bebyggelse og anlegg i arealdelen, og som ligger innenfor aktsomhetsområder for
skred, tas inn en planbestemmelse om at tilstrekkelig sikkerhet skal være dokumentert og eventuelle
nødvendige sikringstiltak beskrevet før reguleringsplanen sendes på høring. Dette vil innebære en
sikkerhet og forutsigbarhet både for kommunen som planmyndighet og de senere brukerne av arealene.

Vassdrag
Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet. Områder i og langs vassdrag
er verdifulle for miljø og friluftsliv. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og
bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi ogbiologisk mangfold. Vi viser i den
sammenhengen til Stortingsmelding 26 (2006-2007) der det er fastsatt arealpolitiske mål for
forvaltningen av vassdrag og vassdragsnære områder. Generelt gjelder at utbygging tett inntil
vassdrag bør unngås (særlig i verna vassdrag), og kommunen bør vurdere å innføre et generelt
byggeforbud i et bestemt meterbelte langs vassdrag.

Verneplan for vassdrag er et viktig redskap for å ta vare på vassdragsnatur i Norge. Ås kommune berøres av
Mossevassdraget som er et varige verna vassdrag. Rikspolitiske
retningslinjer (RPR) for verna vassdrag må legges til grunn i planarbeidet.

Retningslinjenes virkeområde omfatter hovedelv, sideelver, større bekker, sjøer og tjern,
samt et område på inntil 100 meters bredde på hver side av disse. RPR omfatter også andre deler av
nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. Bekkelukkinger
og omlegginger av vassdrag bør unngås.

Grunnvann
Vi anbefaler kommunen om å ta inn en beskrivelse avgrunnvannsforekomster i kommunen, samt en
beskrivelse av hvordan disse forekomstene skal sikres.

Vassdrags- og energianlegg
Reglene i den nye planloven er ment å gi ett hovedspor for behandling av energiutbygging. Dette betyr
at kommunen bør legge hovedvekt på å påvirke konsesjonsprosesser for å ivareta sine interesser.

Kraftlinjer
Sentral- og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever
konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- ogbygningsloven. Det kan derfor gis konsesjon og
bygges slike anlegg uavhengig av planstatus. Eksisterende og vedtatte høyspentlinjer skal fremgå av
plankartet som hensynssoner.

Kommunen bør også ta hensyn til mulige større kraftledninger som ikke er vedtatt, ved å unngå å
legge byggeområder i sannsynlige traseer for slike ledninger.

Nybygging av mindre kraftledninger innenfor områdekonsesjonene omfattes fortsatt av planloven.
Kommunen kan i slike saker bestemme hvilken behandling de ønsker for det enkelte anlegget.
NVE ber kommunen kontakte Statnett, regional netteier og områdekonsesjonær, slik at det kan tas
hensyn til planlagte nye kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger i området. Både
eksisterende og framtidige kraftledninger bør visesi kartet.

NVE bidrar gjerne med ytterligere råd og veiledningved behov.

Med hilsen
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