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NVE fremmer innsigelse - Offentlig ettersyn – Kommuneplanens 

arealdel 2023-2035 - Sandefjord kommune 

Vi viser til brev fra Sandefjord kommune datert 26.09.2022. Saken gjelder offentlig ettersyn 

kommuneplanens arealdel for Sandefjord kommune.  

 

NVE har innsigelse (jf. pbl § 5-4) til planen.  

 NVE har innsigelse fordi sikkerhet mot flom ikke er godt nok ivaretatt i 

plankart og bestemmelser. For å løse innsigelsen må områder utsatt for reell 

og potensiell flomfare innarbeides i plankartet som hensynsone H320 og det 
må gis bestemmelser til disse. 

 NVE har innsigelse til bestemmelse § 1.1.1 Unntak fra det generelle plankravet. 

Planen åpner for direkte utbygging av ny bebyggelse (inntil 6 boenheter pr. 
eiendom) uten at reell fare er utredet. Innsigelsen kan løses ved at områder 

som åpner for direkte utbygging utredes for reell fare, eller at det tas inn 

plankrav. 
 

Innsigelsen er forankret i NVE veileder 2/2017 «Nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging». 

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl).  

NVEs innsigelser 

Sikkerhet mot flom 
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I konsekvensutredningen går det frem at det er flere nye byggeområder som potensielt er 
utsatt for flom. Dette gjelder blant annet Haugan (N01) som ligger delvis i et 

aktsomhetsområde for flom, jf. konsekvensutredning s. 24, og B07 Rismyr syd, jf. 

konsekvensutredning s. 67.  

 
Områder utsatt for flom skal markeres som hensynssone og tilknyttes bestemmelser som 

ivaretar sikkerheten eller videre utredning på neste plannivå. Der kommunen har detaljert 

kunnskap om flomfaren bør dette brukes som grunnlag for hensynssonen. 
Der det ikke er gjort utredning av reell fare vil aktsomhetskartene være grunnlag for 

hensynssonene. Aktsomhetskart viser potensielle fareområder. Kartleggingen er grov og 

brukes i hovedsak på kommuneplannivå for å presisere hvor det må foretas mer detaljert 
kartlegging av reell fare på senere plannivå. 

 

Aktsomhetsområdene må tas inn i kommuneplankartet som hensynssoner (H320) med 

tilhørende bestemmelser som ivaretar gjeldende krav til sikkerhet. Bestemmelsene må 
ivareta at den reelle faren utredes på neste plannivå og at sikkerheten mot flom ivaretas i 

henhold til krav i pbl. § 28-1 og TEK17 § 7-2 med veiledning.  

 
NVE har innsigelse til kommuneplanens arealdel for Sandefjord med bakgrunn i at 

sikkerheten mot flom, jf. pbl § 28-1 og TEK17 § 7-2, ikke er tilstrekkelig ivaretatt i 

plankart og bestemmelser. For å løse innsigelsen må områder utsatt for reell og 
potensiell flomfare innarbeides i plankartet avmerket som hensynssone-flom H320 

med tilhørende bestemmelser.  
 

Unntak fra plankrav  

Kommuneplanen åpner i bestemmelse i § 1.1.1 for at tiltak kan bygges uten 

reguleringsplan. Det åpnes for å bygge inntil seks boenheter per eiendom (inkludert 
eksisterende bygning), innenfor området avsatt til eksisterende boligbebyggelse. 

 

«Det er ikke krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til eksisterende 

boligbebyggelse, så fremt tiltaket tilfredsstiller punkt a-h under pkt. 1.1.1, samt at 
tiltaket: i) Ikke medfører mer enn seks (6) boenheter per eiendom/eksisterende 

bygning (medregnet eksisterende boenheter).» 

 
Unntaket forutsetter at kriterier oppramset i a-h vil være oppfylt.  Vi ser videre at det i § 1.5 

rekkefølgekrav (pbl § 11-9 nr. 4) er satt krav om at skred-, -ras og flomsikkerhet skal være 

tilfredsstillende ved utarbeiding av både reguleringsplaner og ved behandling av nye 
tiltak. 

 

Det er store områder avsatt til bolig i kommunen, og det er mange områder der forholdet 

til naturfarer ikke er utredet. Store deler av kommunen ligger under marin grense, der det 
er mulighet for kvikkleire. Å åpne for at inntil seks boenheter kan bygges uten at det er 

plankrav kan ha store konsekvenser for sikkerheten, både for tiltaket i seg selv, men også 

føre til store konsekvenser for området i nærheten.  
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Plan- og bygningsloven § 28-1 fastsetter at grunn bare kan bebygges dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold. Kravene til sikkerhet er videre konkretisert i byggteknisk forskrift (TEK17).  

 

Vi minner om at det i gamle reguleringsplaner ikke alltid er utredet naturfare, eller at 
fareområder er avmerket i plankartet. Kommunen må alltid påse at ny kunnskap legges til 

grunn ved byggesaker der gamle reguleringsplaner ligger til grunn.  

 
Vi viser også til rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 

- regjeringen.no, punkt 2.11.1, hvor det heter at «ved siste plannivå er det ikke mulig å 

skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge 
byggesøknad». Det står vider at «Dersom tiltak skal kunne realiseres direkte med hjemmel 

i kommuneplanens arealdel må kommunen ha sikret at krav om kartlegging, 

risikovurdering og oppfølging på reguleringsplannivå er ivaretatt gjennom 

kommuneplanprosessen». Områder der det åpnes for direkte utbygging må derfor være 
ferdig utredet på kommuneplannivå. Vi kan ikke se at dette er gjort i kommuneplanens 

arealdel.  

 
NVE har innsigelse til bestemmelse «§ 1.1.1 Unntak fra det generelle plankravet». 

Planen åpner direkte utbygging av ny bebyggelse (inntil 6 boenheter pr. eiendom) 

uten at reell fare er utredet. Dette er i strid med kravet i pbl § 28-1 om trygg 
byggegrunn, samt rundskriv H-5/18 «Samfunnssikkerhet i planlegging og 

byggesaksbehandling», punkt 2.11.1. Innsigelsen kan løses ved at områder som 

åpner for direkte utbygging utredes for reell fare, eller at det tas inn plankrav. 

 
NVEs merknader og faglige råd  

Vassdragsmiljø  

Vassdrag utgjør viktige landskapselementer og opplevelsesverdier. Vassdragene er viktige 
for det biologiske mangfoldet og har som funksjon å transportere vann ut mot havet, både 

i perioder med lite og med mye avrenning. I de senere år ser vi at lite nedbør fører til 

tørkeproblematikk. Vassdragenes funksjon i å fordrøye og magasinere vann får dermed 
stadig viktigere betydning. Styring av ny utbygging bort fra vassdragene er det beste 

virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og begrense vassdragsrelatert fare.  
 

Det er satt flere bestemmelser knyttet til vassdrag, og kommunen har en intensjon om å ta 

vare på vassdragene.  

 
Vassdragstiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser kan være 

konsesjonspliktig etter vannressursloven § 8. NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan 

medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det oppstår 

konsesjonsplikt etter vannressursloven.  
 

NVE kan fastsette at tiltak som er godkjent i reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf. 

vannressurslovens § 20 om samordning. Dette forutsetter at hensynene i vannressursloven 
blir ivaretatt i reguleringsplanen. Selv om det først er på reguleringsplannivå vi kan gjøre 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/
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en slik samordning, er det viktig at det nå i kommuneplanen legges føringer som gjør det 
mulig å samordne på neste plannivå. De eventuelle tiltakene i vassdrag og vassdragsnære 

områder er ikke godt nok belyst og virkningene er ikke godt nok vurdert, til at vi kan ta 

stilling til om dette vil være konsesjonspliktig nå. 

 
Vi gir et faglig råd om å innarbeide mer utfyllende bestemmelser som ivaretar at 

vassdragene blir hensyntatt på en god måte. Dette gjelder for eksempel å unngå utfylling i 

vann, krav om reetablering av kantvegetasjon og at alternative løsninger vurderes for å 
unngå eller begrense de negative virkningene for vassdragsmiljøet.  
 

Overvann  
Det er satt krav knyttet til overvann flere steder i bestemmelsene, og vi ser at Sandefjord 

kommune har intensjoner om å håndtere overvann på en god måte. Både i generelle 

bestemmelser, og i forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan, er overvann et 
tema. Dette er bra. Vi vil anbefale at NVE veileder 4/2022 Rettleiar for handtering av 

overvatn i arealplanar legges til grunn for videre planlegging. 

 
Kraftforsyning  

Planen åpner for flere områder for næring. Dersom det på disse områdene vil anlegges 

industri vil dette kunne kreve kraftforsyning. Det er derfor viktig at 

kommunen/industriaktøren tar kontakt med det lokale nettselskapet for å avklare 
kraftforsyningen i området. For å bli tilknyttet, kan kraftkrevende industri utløse større 

eller mindre tiltak i nettet, og dette kan være konsesjonspliktig. Det er NVE som behandler 

konsesjonssøknader for tilknytning av ny industri og andre nettiltak etter energiloven. 

Nettanlegg på sentral- og energinettnivå og større transformatorstasjoner er i all hovedsak 

unntatt plan- og bygningsloven. Både selve nettilknytningen av et industriområde og 

eventuelt utbedringer av strømnettet for øvrig som følge av tilknytningen, er 
konsesjonspliktig og behandles av NVE.  

 

Det er viktig at kommunen/industriaktørene er klar over at tiltak i overliggende nett som er 

nødvendig for å tilknytte industrien, kan berøre andre kommuner og fylker enn der 
industriområdet etableres. En må regne med at nettselskapets utredning av kraftforsyning 

og påfølgende konsesjonsbehandling i NVE er tidkrevende prosesser, da det er mange 

interesser som skal ivaretas. For at NVE skal ta en konsesjonssøknad om tilknytning av 
industri til behandling, må det som minimum være avklart følgende:  

 

 Området må være avsatt til industri eller annet egnet arealformål i 

kommuneplanens arealdel, eller regulert til formålet. I saker om nettilknytning vil 
NVE i tillegg måtte gjøre konkrete vurderinger av realismen i prosjektet før vi tar 

saken til behandling, knyttet til behov for tillatelser etter annet lovverk, lokale 

forhold m.m.  

 Nettselskapet må ha vurdert om tilknytningen av forbruket er driftsmessig 

forsvarlig, eller om det er behov for investeringer i regional- eller 
transmisjonsnettet for å knytte til forbruket. Dokumentasjon må vedlegges 

søknaden.  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf


 

5 

 

 Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte til forbruket, må en 

utredningsavtale med nettselskapet ligge vedlagt søknaden, inkludert en aksept fra 
kunden som ønsker å tilknyttes om å betale utredningskostnader.  

 Om tilknytningen av nytt forbruk krever store investeringer i regional- eller 

transmisjonsnettet, som nye ledninger og transformatorstasjoner, vil NVE kunne 

kreve en samtidig behandling av søknadene.  

 Dersom selskaper som ikke allerede er nettkonsesjonær søker om en større 

nettutbygging for å tilrettelegge for industriutvikling, vil NVE som en del av 

behandlingen kunne kreve energiutredninger i medhold av forskrift om 
energiutredninger fra det regionale kraftsystemutredningsansvarlige 

nettselskapet, for å se hvordan de omsøkte nettanleggene henger sammen med 

resten av nettutviklingen og kraftsystemet i området.  

 
Energianlegg  

Vi forutsetter at kommunen bruker NVE sitt kartverktøy for å få oversikt over eksisterende 

og planlagte energianlegg, i tillegg til å ha kontakt med aktuelle energiselskap.  
 

Eksisterende og vedtatte større høyspenningsanlegg og transformatorstasjoner skal 

reguleres med hensynssone "Båndlegging etter annet lovverk" H740, jf. pbl. § 11-8 d. 
Mindre høyspenningsanlegg innenfor områdekonsesjonene kan reguleres som "Teknisk 

infrastruktur" etter pbl. § 11-7 nr. 2. Reguleringsmagasin bør markeres i plankartet med 

hensynssone/område som er båndlagt etter vassdragslovverket med formål 

"Reguleringsmagasin" (pbl. § 11-8 d). Anlegg for produksjon av energi bør reguleres med 

arealformål "Bebyggelse og anlegg". Minstekrav til avstand til kraftledninger er regulert 

gjennom forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) har i Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg publisert 
tabeller med minsteavstandskrav til kraftledninger. De absolutte avstandskravene er i 

størrelsesorden 2-10 meter.  

 
Til en konsesjon kan det følge rettighet til et rydde- og byggeforbudsbelte, også omtalt 

som klausuleringsbelte, ryddebelte o.l. Dette er en korridor som nettselskapene får 

bruksrett til, for å kunne drifte og vedlikeholde nettanleggene på en forsvarlig måte. 

Nettselskapene bestemmer hva som er tillatt utover de absolutte kravene som 
fremkommer av forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Innenfor beltet vil et nettselskap 

normalt ikke tillate oppføring av nybygg. Det er ingen fast bredde på byggeforbudsbeltet, 

men basert på erfaring fra konsesjonssøknader er totalt rydde- og byggeforbudsbelte for 
66/132 kV på 20-30 meter og for 300/420 kV på 40 meter.  

 

NVE anbefaler at planbestemmelser til hensynssoner for høyspenningsanlegg og 
transformatorstasjoner / båndlegging etter annet lovverk", H740 som et minimum ivaretar 

at planer ikke kan legge føringer for bruk av areal innenfor hensynssonen uten tillatelse fra 

netteier og at tiltak ikke er tillat innenfor hensynssonen uten tillatelse fra netteier. 

 
Prosessen videre 

Når det blir fremmet innsigelse til planen betyr det at dere ikke kan egengodkjenne planen 
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med rettsvirkning før innsigelsen er løst. Dersom dere har spørsmål til innsigelsen eller til 
faglige råd i dette brevet, ber vi om at dere tar kontakt.  

Dersom dere velger å etterkomme våre innsigelsespunkt må dere endre planen slik som 

beskrevet ovenfor. Når dere har endret planframlegget, eventuelt på grunnlag av nye 
utredninger, sendes både plandokument og utredninger til oss. Dette materialet kan dere 

sende oss som vedlegg til et brev der dere ber oss om å trekke innsigelsen på grunnlag av 

endringer i planen/nye utredninger. Det er viktig at dere i oversendelsesbrevet beskriver 
hvilke endringer som er gjort i plandokumentene, og på hvilket grunnlag endringene er 

gjort.  

Dersom dere ikke vil etterkomme vår innsigelse kan dere be om mekling hos 

Statsforvalteren, jf. pbl § 5-6. 

Vi minner om at Statsforvalteren har fått myndighet til å samordne statlige innsigelser, og 

på visse vilkår avskjære disse. 

 
 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

Seksjonssjef 

Maria Solem 

Senioringeniør 
 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 
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