
Peer Sommer-Erichson
Seniorrådgiver i skred- og vassdragsavdelingen

Byggesaksdagene 2020

(for arealplanlegging og byggesak)
NVES HJELPEMIDLER OG VEILEDERE



Myndighet/saksområder: NVE er nasjonal sektormyndighet innenfor temaene 
flom, erosjon, skred og overvann, allmenne interesser i vassdrag, anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft – og har innsigelseskompetanse 
innen disse temaene

Arealplanmedvirkning: NVE har rett og plikt til å delta i arealplanleggingen når 
den berører NVEs saksområder (pbl § 3-2)

Bygge- og dispensasjonssaker: NVE skal gis anledning til å uttale seg i 
dispensasjonssaker hvis våre saksområder er berørt. NVE har ingen formell rolle i 
byggesaker, men svarer ut konkrete henvendelser.

NVEs myndighet og rolle i kommunale plan- og byggesaker



Samfunnsoppdraget



NVEs arealplansider: www.nve.no/arealplan (inngangsportal/samleside)

NVEs kartverktøy: www.nve.no/karttjenester (samleside) 

NVEs retningslinjer, veiledere og faktaark om flom- og skredfare
Fysiske veiledere i dag - mer nettbaserte i fremtiden

Kartbasert veiledning (Storymap) er en ny løsning (supplert med 
temaveiledere) – er foreløpig utviklet for reguleringsplan

NVEs hjelpemidler og veiledningsmateriell 

http://www.nve.no/arealplan
http://www.nve.no/karttjenester
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50




Sikkerhet mot skred i bratt terreng





PBL: § 3-1 g-h), § 4-3,  §§ 28-1 og 29-5

TEK17 kapittel 7 «Sikkerhet mot naturpåkjenninger,» 

DiBKs veiledning til TEK17 kapittel 7

NVEs veiledning om flom, erosjon og skred utdyper DiBKs veiledning

NVE utarbeider veiledning om overvann i arealplanlegging 

Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK17) ligger i bunn



TEK17 kapittel 7

+ sikkerhet mot erosjon

+ sikkerhet mot kvikkleireskred 



NVE-veileder 2/2017 «Nasjonale og 
vesentlige regionale interesser innen 
NVEs saksområder i arealplanlegging

KMDs innsigelsesrundskriv H-2/14

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf


NVEs karttjenester - NVE Atlas og NVEs kartkatalog

Aktsomhetskart à kommuneplannivået: 
Kan det være (potensiell) fare?

Faresonekart à reguleringsplan og bygge-/dispensasjonssak
Er det (reell) fare?

Ikke skyve fareutredning til byggesak! 
På byggesaksnivå skal tilstrekkelig sikkerhet være dokumentert!

Flom- og skredfarekartlegging på ulike nivåer – til ulik bruk

https://www.nve.no/karttjenester/?ref=mainmenu


Kunnskap er viktig for å styre 
arealbruken

Kartlegg fare så tidlig som mulig

Gjør planen forutsigbar og 
gjennomførbar

Klimaendringer – kunnskapsbehov

Klimaservicesenteret (KSS) –
fylkesvise klimaprofiler

Arealplan - generelle prinsipper











Statlig sektormyndighet som skal bistå kommunene med å forebygge 
skader fra overvann … (vannmengder)

Skal tilby veiledning som setter kommunen i stand til å ivareta overvanns-
hensyn i arealplanlegging, i første omgang på overordnet plannivå

Følg veiledningen i Storymap !

Overvann - NVEs rolle og veiledning





Nytt aktsomhetskart for flom i september 2020

Vurdering av flomfare

https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet








Ny veileder for utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak

Det finnes ikke en slik veileder i dag

En bestillerdel og en del for utførende
Mål 1: Sette ikke-fagpersoner i stand til å vurdere om det er flomfare og gjøre det enklere å 
bestille en utredning som er tilpasset tiltaket/problemstillingene
Mål 2:  Veilede på hva en farekartlegging bør inneholde, hvordan den bør utføres og 
dokumenteres. 

Få en mer enhetlig metode for utredninger

Veilederen vil harmonisere med og utfylle TEK17 § 7-2 med veiledning

Er etterspurt – er planlagt ferdigstilt i mars/april 2021



Aktsomhetskart

Faresonekart

Veiledning/faktaark

Storymap

Vurdering av skredfare i bratt terreng















Ny veileder er basert på dagens metoder for kartlegging på 
reguleringsplan- og byggesaksnivå i henhold til TEK17

En bestillerdel og en del for utførende

Vil erstatte nåværende NVE-veileder: 8/2014 «Sikkerhet mot skred i 
bratt terreng – Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak»

Ferdigstilles i 2020

Det kommer ny nettbasert veileder/bransjestandard for sikkerhet 
mot skred i bratt terreng (for reguleringsplan og byggesak)



Ny veileder Sikkerhet mot skred i bratt terreng



Aktsomhetsnivå

Faresonenivå

Veiledning

Storymap

Vurdering av kvikkleireskredfare









Hvis fare ikke kan utelukkes
trengs en fagutredning

Fremgangsmåte er beskrevet i 
«kvikkleireveilederen»



Takk for oppmerksomheten !

www.nve.no/arealplan

pese@nve.no

http://www.nve.no/arealplan

