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NVEs innspill til varsel om oppstart av planarbeid og høring av utkast 

til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 - Nordre Follo 

kommune 

Vi viser til høringsdokumenter og varsel om oppstart datert 02.09.2021.  

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.  

Klimautfordringer og naturfare 

Arbeidet med kommunal planstrategi legger føringer for kommunens arealplanlegging i flere år 

framover. Planstrategien skal omtale behov for oppdatering av eksisterende eller utarbeiding av nye 

planer i lys av forventede klimaendringer og tidligere uønskede naturhendelser. NVE anbefaler derfor at 

kommunen legger vekt på helhetlig forvaltning i nedbørfelt, vurderer behovet for overordna 

overvannsplaner og planlegger den kommunale utviklingen slik at man unngår å bygge seg inn i nye 

utfordringer knyttet til naturfare. 

NVE mener at planstrategien 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 Nordre Follo kommune 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. I den 

sammenheng vil vi informere om at kommunen kan søke NVEs tilskuddsordning til kartlegging av 

kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Kartleggingen tar utgangspunkt i NVEs retningslinjer 3/2015 

– Flaumfare langs bekker. 

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. 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
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Klimaprofil for Oslo og Akershus 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.  

 

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 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

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