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NVEs innspill-Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av 

planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 - Risør 

kommune 

Vi viser til brev datert 07.04.2022. Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel og offentlig ettersyn av planprogram i Risør kommune.  

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 konkrete innspill 

Risør kommune har lagt frem et oversiktlig og godt planprogram.  

NVE ser det som positivt at det ved revisjon av kommunens samfunnsdel tas utgangspunkt 

i FNs bærekraftsmål.   

Vi ser videre at det er tenkt å utarbeide en arealstrategi. Arealstrategien gir overordnede 

føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv. Strategien skal først og 

fremst legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel, og skal angi 
hovedtrekkene i kommunens fremtidige arealutvikling. Arealstrategien vil bygge opp 

under arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og skal vise sammenhengen mellom framtidig 

ønsket samfunnsutvikling og arealbruk. 

Arealstrategien bør omtale at utbyggingsområder i utgangspunktet ikke bør plasseres i 
områder utsatt for naturfare.  Tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer som flom, skred og 

overvann er viktig, også i forbindelse med arealstrategien. Trygge og trivelige tettsteder i 

vekst tar vare på de naturlige vannveiene, de arealene som er godt egnet til infiltrasjon, 

mailto:maws@nve.no


 

2 

 

fordrøyning og avrenning til bekken, elva eller sjøen. Slike tettsteder har åpne bekker og 
elver med rik vassdragsnatur. God overvanns- og vassdragsforvaltning er et viktig bidrag 

for å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.  

I utbyggingsområder bør overvann håndteres på overflaten. Vi anbefaler at det tas 

utgangspunkt i de naturlige vannveiene. Fra arealstrategien bør det komme frem at det 
må settes av store nok sammenhengende areal i utbyggingsområder til å ivareta trygg 

bortledning av overvatnet på overflata i framtiden.   

Arealstrategien bør være tydelig på at bekker ikke skal lukkes og se på mulighet for å åpne 

lukkete bekker.   

 

Nasjonale forventninger  

For å ivareta trygghet og synligjøre vannrelaterte tema, vil vi oppfordre Risør kommune å 

sikre blågrønne areal/områder og et mer blågrønt samfunn, se Nasjonale forventninger og 
Statlige planretningsliner for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.  

  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023:   

Vassdragene er en vesentlig del av norsk natur og viktig for helse, livskvalitet og 
næringsvirksomhet. Økt press på vassdrag og vassdragsnære områder fra 

forurensning og inngrep, stiller store krav til planleggingen. Regjeringen legger vekt 

på at regionale og kommunale planer tar hensyn til vassdragenes bruks- og 
verneverdier, og risikoen for flom, erosjon og skred.  

  

Regjeringen forventer at kommunene legger vekt på å ivareta byrom og blågrønn 
infrastruktur med stier og turveger som sikrer naturverdiene, hensyn til overvann og 

legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle.  

  

I Statlige planretningsliner for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing med 

veiledning står det følgende om samfunnsdelen:   

Kommuneplanens samfunnsdel skal inkludere en overordnet vurdering av om 

klimaendringer vil påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. Vurderingen 
skal skille mellom forhold av betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel, 

og forhold av betydning for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 

organisasjon. Samtidig bør kommunen kartlegge økosystemer og arealbruk med 
betydning for klimatilpasning. Spesielt våtmarker, myrer, elvebredder og skog som 

kan dempe effektene av klimaendringer er viktige å ivareta i arealplanleggingen. 

Forvaltningen av skog og jord kan også bidra med forsynende og opprettholdende 

tjenester som er viktige å ivareta.   
  

I kommuneplanens samfunns- og handlingsdel, samt andre relevante planer, bør 

kommunen basert på lokale forhold, vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke 
blant annet samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, natur- og kulturmiljø, 

befolkningens helse, samt forutsetninger for berørte næringer, og hvordan dette skal 

følges opp.  
  

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
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NVEs veiledning  
NVE veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesse innen NVEs saksområder 

gjør rede for nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i 

arealplanlegging.   

  
NVE har nylig publisert veilederen «Håndtering av overvann i arealplaner» (NVE 4/2022), 

der det også gis anbefalinger for kommuneplanenes samfunnsdel.  

  
NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.   

  

NVE har oppdatert våre internettsider om arealplanlegging og der er det nå informasjon 
om de enkelte fagtema knyttet til plannivåene, se www.nve.no/arealplan.   
 

  

Ta kontakt ved spørsmål om NVE sitt saksområde.  
 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 
seksjonssjef 

Maria Westrum Solem 
senioringeniør 

 

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

Kopimottakerliste: 

STATSFORVALTEREN I AGDER 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf
https://www.nve.no/kart/
http://www.nve.no/arealplan
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