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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn -  Kommuneplanens areal- og 

kystsonedel mot 2035 - Lebesby kommune 

 

NVE viser til mottatt kommuneplanens arealdel. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til 

vassdrag, energianlegg, flom, erosjon og skredfare blir innarbeidet i kommunale arealplaner.  

Vi mener at kommuneplanen i hovedsak har vurdert naturfare i sin ROS-analyse og planbestemmelse for 

utbyggingsområder, men ikke kartfestet aktsomhetsområdene som hensynssoner med vilkår. Vi mener at 

det er viktig for å kommunisere med innbyggerne at plankartet eller eventuelle temakart synligjør 

hensynsoner for naturfare. Vi oppfatter ellers at kommunen har ivaretatt hensyn til naturfare i 

planbestemmelsene. Verna vassdrag er ivaretatt og avsatt på plankartet. Planbestemmelsene ivaretar 

også at overvann primært skal ivaretas i åpne løsninger.  

 

Samfunnssikkerhet 

Kommunen har gjort en ROS analyse både med hensyn til tema og områder. Hensynet til naturfare er 

omtalt for de enkelte områdene men ikke vist i kart. Den generelle konklusjon viser til at kartleggingen 

er overordnet og at utredningene skal skje på reguleringsplan. Dette er ivaretatt i de generelle 

bestemmelsene men for at det skal bli tydelig for brukerne skal områdene avsettes som hensynssoner på 

plankartet.  

Vi minner om at den som utfører tiltak har ansvar for å påse at sikkerheten for seg selv og andre er 

ivaretatt. Dette gjelder også for små tiltak som er unntatt fra formell behandling etter plan- og 

bygningsloven eller andre lover og forskrifter. Det er derfor viktig at man ved alle typer terrenginngrep 

og utbygging viser aktsomhet i forhold til mulig skredfare. Dette gjelder også ved mindre tiltak som 

graving og utfylling av masser (grøfting, bakkeplanering, vegbygging herunder også skogsveier. Vi ber 

kommunen om å vurdere om man mener at denne type inngrep vil bli ivaretatt av planbestemmelsene. 

 

 



 
Side 2 

 

 

 

 

Fare for skred i bratt terreng 

Det er ikke avsatt hensynssoner med vilkår for skred i bratt terreng. Hensynsområder basert på NVEs 

aktsomhetskart for jord- og flomskred samt NGIs aktsomhetskart for snø- og steinsprang må avsettes på 

plankart eller temakart, eller på annen måte tydeliggjøres for områder med ny og eksisterende 

bebyggelse.  

 

Fare for kvikkleireskred 

Krav til vurdering av grunnforhold er ivaretatt i planbestemmelsene men i varierende grad ivaretatt i 

ROS og plankartet.  

Marin grense kan med fordel avsettes på plankartet (kan hentes digitalt).  Planbestemmelsene § 1.5.8 

angir at fare for kvikkleireskred skal vurderes. Her kan det med fordel angis i retningslinjene at 

vurderingen skal utføres på nivå med kravene i TEK 17 § 7-3, det er også en fordel å vise til NGUs 

løsmassekart om mulighet for marin leire .  

Vi minner om at NGUs løsmassekart kun gir informasjon om marine avsetninger i strandsonen, og ikke i 

sjø, det er derfor ekstra viktig at grunnundersøkelser blir ivaretatt ved tiltak i sjø. Vi anbefaler at man i 

planbestemmelsene, presiserer behov av grunnundersøkelser ved utfylling i sjø.  

 

Vassdrag 

Byggegrense til vassdrag og verna vassdrag er ivaretatt i planbestemmelsene og i plankart. 

 

Tiltak i vassdrag 

Tiltak i vassdrag som kan medføre nevneverdige ulemper for allmenne interesser må ha tillatelse 

(konsesjon) etter vannressursloven. Planbestemmelsene kan med fordel omtale dette.  

 

 

Hvis det er behov for det så er NVE gjerne med i videre dialog.  

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

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