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Høring - Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til høringsbrev datert 2. juli 2014.   

 

NVE har det overordnede ansvaret for de statlige forvaltningsoppgavene som gjelder forebygging 

av flomskader og skredulykker.  NVE mener at en arealplanlegging som tar hensyn til flom- og 

skredfare er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom og skred på ny 

bebyggelse.  NVE er opptatt av at de forenklinger og effektiviseringer som skjer i plan- og 

bygningsloven med forskrifter ikke fører til at faren for flomskader og skredulykker øker fordi 

disse hensynene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planleggingen. 

 

NVEs vurdering er at summen av endringer for å forenkle og effektivisere plan- og bygningsloven med 

forskrifter, gjennom for eksempel høyere innslagspunkt for når et tiltak er søknadspliktig og mer ansvar 

for regeltolkning og fagvurderinger til forslagsstiller, vil kunne øke faren for at planer og tiltak ikke i 

tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til naturpåkjenninger/grunnforhold. For planer og tiltak der kommunen 

er vedtaksmyndighet påhviler det forslagsstiller en plikt til å overlevere et tilstrekkelig godt 

beslutningsgrunnlag til kommunen. Er kommunen i tvil om det er tilstrekkelig bredde eller kvalitet på 

materialet, må kommunen innhente supplerende fagvurderinger før vedtak kan fattes.   

 

NVE er opptatt av at også de deler av KU eller ROS-analysen i arealplan som gjelder flom- og skredfare 

gjennomføres samvittighetsfullt og med høy kvalitet.  Dermed kan resultatene fra KU/ROS benyttes 

direkte i plan og gi viktige føringer for bl.a. avgrensing av farehensynssoner og fastsetting av relevante 

planbestemmelser. 

 

I høringsnotatet presiseres det at dialog i tidlig planfase, med avklaring av eventuelle konflikter som 

gjelder sektorinteresser, regelverk etc. skal tilstrebes. For vurderingen av flom og skredfare vil dette 

kunne skape forutsigbarhet for kommune/forslagsstiller når det gjelder trygg byggegrunn og eventuelle 

krav om ytterligere ekspertundersøkelser, nødvendige risikoreduserende tiltak, eller mer detaljerte 
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planer.  På denne måten kan videre planprosesser som forberedende fase av byggesak effektiviseres. I 

lys av dette kunne koblingen mellom KU og ROS vært mer utfyllende omtalt. 

 

Når det kommer til enkeltpunkter i forslaget, har vi merket oss unntaket fra kravet om planprogram. 

Planprogrammet er som regel er en helhetlig, god og «pedagogisk» prosjektbeskrivelse av planen, med 

skisse av faser og oppgaver som skal gjennomføres (herunder KU/ROS).  Det vil, selv om unntaket kun 

skal gjelde for planlegging av mindre tiltak, kunne være viktige spørsmål knyttet til byggegrunn som er 

uavklart og som naturlig ville vært omtalt i planprogrammet. NVE forstår det likevel slik at unntaket 

ikke lemper på andre formalia.  Det vil si at oppstartvarsel med uttalerett for berørte myndigheter, KU-

plikten for planen og de faglige kravene som stilles til vurderingene/utredningene samt innsigelsesretten 

ikke er svekket. 

 

Dersom det ikke utarbeides planprogram, mener NVE at det er viktig at det på annen måte framgår 

tydelig hvilke utfordringer som ligger i planen/planområdet, slik at berørte myndigheter lett kan se det 

og gi innspill til varsel om oppstart og eventuelt forslag til KU/ROS. 

 

I forslaget § 4 er det tatt inn en bestemmelse om at forslagsstiller selv skal vurdere om planen kan få 

vesentlige virkninger, men at ansvarlig myndighet gjennom selvstendige vurderinger skal 

kvalitetssjekke dette og eventuelt innhente kunnskap og råd fra berørte myndigheter for å avgjøre om 

kriteriene i vedlegg III kommer til anvendelse. NVE oppfatter det slik at det juridiske ansvaret ligger hos 

ansvarlig myndighet (kommunen), slik det gjør for kommunale planvedtak generelt. 

 

NVE er positive til at det i § 7 presiseres at KU skal tilpasses plannivået og utføres av personer med 

relevant faglig kompetanse.   

 

Vi er også positive til at det i § 8 gis en bestemmelse om bruk av standardiserte metoder og innleggelse 

av innsamlede data i databaser. 

 

NVE oppfatter § 10 som et tydelig krav til planmyndigheten om at det skal tas hensyn til 

konsekvensutredningen (herunder ROS-analysen) og høringsuttalelsene ved behandlingen av planen. 

 

NVE viser også til vår høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet som gjelder forskrift om 

miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover.  

 

Med hilsen 

 

Karin Margrethe Bugge 

avdelingsdirektør 

Anne Rogstad 

seksjonssjef 
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