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NVEs innspill til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av 

planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Gran kommune 

Vi viser til oversendelse av varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel av 5.1.2021. 

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. 

Arealplanlegging og naturfarer 

NVE mener planprogrammet bør gi tydelige føringer for hvordan kommunen skal arbeide med den 

overordnede ROS-analysen i kommunen, slik at faren for flom og skred blir identifisert på overordnet 

nivå i kommunen. NVE forventer at kommunen går gjennom sine respektive tettsteder/ 

utbyggingsområder, og analyserer hvilke områder som er sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet 

til skred, flom- og overvannsutfordringer i små nedbørfelt. Områder der man har bygd seg inn i 

flomutfordringer (eller områder der man er i ferd med å gjøre dette) er viktig å identifisere. ROS-

analysen, jf. pbl §4-3, må brukes til å styre arealbruken og ivareta samfunnssikkerheten i 

arealplanleggingen, https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-

informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/. 

Hensynet til flomfare må sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Kommunen bør forsikre 

seg om at både resipient (vassdrag, vann eller sjø) og VA-infrastruktur har tilstrekkelig kapasitet før nye 

byggeområder planlegges. Det er viktig at alle vassdrag (elv, bekk, vann mv) og dreneringslinjer blir 

kartlagt tidlig i planprosessene, slik at ny bebyggelse og infrastruktur kan plasseres uten at det er fare for 

skade jf. TEK17, kap. 7.  

NVE anbefaler at kommunen aktivt tar stilling til hvilken risiko som skal aksepteres når det gjelder fare 

og skade knyttet til overvann utenfor vassdrag. Kommuneplanens samfunnsdel bør beskrive mål som 

sikrer tilstrekkelig store og sammenhengende areal i utbyggingsområder til å ivareta trygg bortledning 

av overvannet på overflata i framtida. 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
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Klimaendringer og klimatilpasning 

Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene. 

Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og fremtidens klima. Klimaprofil for Oppland gir et 

kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i denne delen av 

landet. Klimaprofilen finnes på www.klimaservicesenter.no. Klimaprofilen er et viktig 

kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i kommunens overordnede planlegging.  

Vassdragsforvaltning  

Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging langs 

vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. I utgangspunktet bør elver og 

bekker få tilstrekkelig rom for sin naturlige utvikling ved at det ikke blir bygget i områder utsatt for 

vassdragsrelatert fare. Elveos og randsoner langs vassdrag er dessuten blant de mest artsrike og 

bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. Styring av arealbruken bort 

fra vassdragene er det beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og begrense vassdragsrelatert 

fare.  

I Nasjonale forventninger er vassdragene trukket særlig frem: «Vassdragene er en vesentlig del av norsk 

natur og viktig for helse, livskvalitet og næringsvirksomhet. Økt press på vassdrag og vassdragsnære 

områder fra forurensning og inngrep, stiller store krav til planleggingen. Regjeringen legger vekt på at 

regionale og kommunale planer tar hensyn til vassdragenes bruks- og verneverdier, og risikoen for flom, 

erosjon og skred.»  

NVE anbefaler at kommunen har en tydelig strategi for forvaltning av vassdragene. Det kan være å 

etablere avstandsgrenser, unngå tiltak i vassdrag og vassdragsnære områder og unngå bekkelukkinger. I 

tillegg er det flere vassdragsområder som er vernet etter naturvernloven. Kommunen har et særlig ansvar 

å forvalte disse områdene.  

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 

Energianlegg  

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 

Kommunens planer må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen. Hvis planene kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap 

involveres tidlig.  

 

I planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:  

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 22. mai 2014) beskriver 

hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og 

innarbeides i planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttig informasjon 

om hvordan man bør håndtere overvann i arealplanlegging. Vi viser også til følgende 

http://www.klimaservicesenter.no/
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://www.nve.no/media/11104/nve_sjekklistereguleringsplan_05nov2020.pdf
https://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi/?ref=mainmenu
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering/
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publikasjoner fra Norsk Vann: Veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshånd-

tering» og Rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling» som 

finnes her.  

 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 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 

seniorrådgiver 

 

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