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Kilde: NVEs sjekkliste for reguleringsplan pr. 11.06.2015 

 

  

ER DET VASSDRAG I PLANOMRÅDET.? 
VURDERING : ja / nei   NEI 
VURDERINGER SOM SKAL GJØRES HVIS JA «Sjekk» TILTAK I PLANEN 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100- 
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8? 

Generelt er det viktig å holde vassdrag 
åpne og bekkelukking frarådes. 

Dersom det planlegges tiltak som 
berører allmenne interesser i vassdrag 
eller grunnvann, må konsekvensene av 
dette beskrives, som grunnlag for ev. 
konsesjonsvurdering eller samordning 
etter vannressursloven. Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende 
tiltak er mulig for å ivareta vassdrag? 

I verna vassdrag bør en vurdere 
differensiert forvaltning etter PRP for verna 
vassdrag. 

Karttjenesten NVE Atlas 
 

Arealplanleggi
ng og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 

12-5 Plan- og 

bygningslovens § 1-8 

 
Vannressursloven 

 
 

Verneplan for vassdrag RPR 
for vernede vassdrag 

 

KAN OMRÅDET VÆRE FLOMUTSATT? 

VURDERING : ja / nei   NEI 
 

VURDERINGER SOM SKAL GJØRES HVIS JA «sjekk» TILTAK I PLANEN 

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 

Flomsonekart utarbeidet av 

NVE Krav til flomsikkerhet i 

http://atlas.nve.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/


 
Kilde: NVEs sjekkliste for reguleringsplan pr. 11.06.2015 

vurdering baseres på observasjoner fra 
tidligere flommer, lokalkunnskap og 
kartanalyse. Ved tvil må det gjøres en 
fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs 
bratte og masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og 

bekkelukkinger som kan gå tett, bør 

kartlegges. 

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning 
for flomvannstand i vassdrag med utløp i 
sjø? 
 

TEK10 

Retningslinje 2/2011: Flaum- 
og skredfare i arealplanar 
(rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer 
for 
flomberegnin
ger 

Fakta: Hvordan ta hensyn 

til klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene 

 

KAN OMRÅDET VÆRE SKREDUTSATT ? 

VURDERING : ja / nei   NEI 
 

VURDERINGER SOM SKAL GJØRES HVIS JA «sjekk» TILTAK I PLANEN 

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf
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Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, 
steinsprang eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller 
marine avsetninger i 
planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon 
om grunn- og terrengforhold som tilsier 
skredfare. 

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut 
fra planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

Karttjenesten NVE 

Atlas NGUs 

løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- 
og skredfare i arealplanar 
(rev. 
2014) 
Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet 
mot kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering 

av skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

 
ER DET KONSESJON FOR VASSDRAG ELLER ENERGI I OMRÅDET? 

Vurdering ja / nei   NEI 
VURDERINGER SOM SKAL GJØRES HVIS JA «sjekk» TILTAK I PLANEN 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i 

konflikt med etablerte eller planlagte 

høyspentlinjer , trafoanlegg, dammer, 

rørgater eller andre anlegg for 

energiforsyning og -overføring . 

Er anleggseier varslet? 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner 
som er gitt eller under 
behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 
Hensynssoner for kraftledninger 
Plan- og bygningslovens § 12-5 

 

 

http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5

