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Utkast til lov om kommunal beredskapsp likt,  sivile besky ttelsestiltak og
Sivilforsvaret

Viser til brev av 30.06.2008 med utkast til lov om kommunal beredskapsplikt sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.

Kommunal beredskapsp likt
Olje og energidepartementet er vassdragsmyndighet med ansvar for å bistå ved kriser i
vassdrag gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE kartlegger,
overvåker, varsler, sikrer og bistår med arealplanlegging i tilknytning til vassdrags-
relaterte hendelser. NVE arbeider tett med kommuner for å forebygge flom, erosjon og
vassdragsrelaterte skred, og kan også bistå med råd og sikringstiltak under kriser. Fra
1.1.2009 vil NVE også få ansvar for statlig bistand til kommuner ved forebygging av
andre typer skred. Olje- og energidepartementet er også medansvarlig for å
implementere EUs flomdirektiv i Norge. Direktivet vil bidra til økte krav til kartlegging
av flommer.

Risiko- og sårbarhetsanalyser er et sentralt verktøy for kommunene slik at potensielle
hendelser som flom og skred blir identifisert og kartlagt på et tidlig stadium og
hensyntas i kommunale beredskapsplaner. Olje- og energidepartementet mener
forslaget om kommunal beredskapsplikt er hensiktsmessig, og bidrar til å klargjøre
kommunenes ansvar for kartlegging av bl.a. naturfarer. Forslaget sikrer også en
systematisk tilnærming til kommunalt beredskapsarbeid, og Olje- og energideparte-
mentet stiller seg positiv til forslaget. NVE bør trekkes inn i eventuelt arbeid med
forskrifter knyttet til ROS analyser.

End ring av sivilforsvarsloven § 41 a og § 42
Departementet har ingen innvendinger til at man fjerner gjeldende sivilforsvarslov
§ 41 a om særlige sikrings- og reservetiltak for elektrisitetsverk og damanlegg med mer
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og gjeldende  §  42 tredje ledd om refusjon av utgifter.  Vi viser til begrunnelsen som er
gitt i Justisdepartementets høringsforslag 30. juni 2008 side 9. Innholdet i disse
bestemor-elsene er for energianlegg ivaretatt gjennom forskrift om beredskap i
kraftforsyningen 16. desember 2002 kapittel 5 Sikringstiltak og § 7-2 Tilskudd til
sikringstiltak og anskaffelse av reservemate riell.  For dammer og andre vassdrags-
anlegg vil bestemmelsene bli  videreført  i ny damsikkerhetsforskrift,  som har vært  på
høring og som er under sluttbehandling i Olje- og energidepartementet .  Etter NVEs
forslag vil bestemmelsen ha følgende ordlyd:

§ 7-10. Særlige sikringstiltak
NVE kan, der sikkerhetsmessige grunner  gjør  det nødvendig ,  bestemme at det skal

gjennomføres  særlige sikringstiltak.  NVE kan i slike tilfeller stille strengere krav enn
det som følger av denne forskriften.

Ved betydelige kostnader etter første ledd, kan det etter søknad gis tilskudd til
dekning av dokumenterte utgifter.

Også vannressursloven  §  40 gir hjemmel for å pålegge sikringstiltak i alvorlige
faresituasjoner.  Disse bestemmelsene vil utfylle hverandre.

NVE har for øvrig merket seg at det i høringen til ny sivilforsvarslov understrekes at
Sivilforsvarets systemer for varsling av befolkningen kan suppleres med at også andre
kan pålegges å varsle allmennheten .  Til orientering kan det nevnes at NVEs forslag til
ny damsikkerhetsforskrift har en slik bestemmelse som etter forslaget lyder slik:

§ 7-9 Dambruddsvarsling
For dammer i konsekvensklasse 2, 3 og 4 kan  NVE kreve  at det etableres systemer

med direkte varsling av berørt e personer .  Dambruddsvarsling skal være tilpasset
damtype, omfang av overvåkning og avstand fra dammen til det området som bør
evakueres .  Eventuelle automatiske varslingssystemer skal være sikret mot
funksjonssvikt.  NVE kan stille krav til varslingssystemet.

Ved etablering av varslingssystem skal den ansvarlige for dammen i samarbeid med
ansvarlige myndigheter ,  informere berø rte personer om selve systemet og om
hensiktsmessig atferd ved evakuering.

Departementet har tidligere gitt innspill til lovarbeidet i brev oversendt 26. mars og
26. mai og viser til det som der fremgår.

Departementet har ingen ytterligere merknader til lovutkastet.
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