Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) Vassdrag i reguleringsplaner og
byggesaker – Plan 362 Myrane og Plan 334 Hillerenhagen - Likebehandling
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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:

I forbindelse med vurdering av merknader til Plan 362 Myrane så har kommunen følgende
oppsummering hva angår NVE og Fylkesmannen sine merknader. Det er åpenbart ikke inngitt
noen merknader vedrørende Kleppestøvassdraget, som omfatter både planområdet for Plan 362
og Plan 334 Hillerhagen.

Dette er noe rart, da kommunen sin egen rapport «Kartlegging av kritiske punkter i bekker og
bratte vassdrag», av 02.11.2018, angir at Kleppestøvassdraget er et vassdrag med betydelig
risiko, se utdrag av rapporten under.
Som man ser av utdrag av e-post fra Askøy kommune, VA, den 02.11.2018, så er bla. Areal og
Samferdsel godt kjent med innholdet i rapporten og risikoen knyttet til dette vassdraget.
Problemstillingene er også omtalt i ROS for Plan 362 og delvis tatt inn i planbestemmelsene for
planen.
Problemstillingene knyttet til flom var altså kjent for rådmannen og UTM i november 2018.
Like fullt ble ikke dette forholdet hensyntatt, da Plan 334 Hillerhagen (vedtatt 28.05.2015) ble
revidert 19.03.2019, se bla. utdrag av Planinnsyn under.

….

…
Utdrag av AK sin e-post datert 02.11.2018:

Utdrag av kommunen sin ROS for Plan 362

….
Planbestemmelser Plan 362

…
Endringer i Plan 334 Hillerhagen. Kilde: http://tema.webatlas.no/askoy/planinnsyn

Jf. e-post under, så viser det seg at planen (Plan 334) hverken ble sendt til høring til NVE i 2015
eller ved endringene i 2019. Dette er svært alvorlig, da rådmannen siden november 2018 har
kjent til risikoen med flom i dette området. Det er heller ikke gitt en begrunnelse for hvorfor
NVE har fått Plan 362 til høring (første høring), men ikke har fått Plan 334 til høring, selv om
de ligger i det samme vassdragsområdet (Kleppestøvassdraget).

…
På denne bakgrunn har interpellanten i første omgang følgende spørsmål til ordfører:
1. Hvorfor ble ikke Plan 334 sendt til uttale til NVE
A. Ved planbehandlingen i 2014/2015
B. Ved endringen av reguleringsplanen i 2019, da rådmannen hadde sikker kunnskap om
flomproblematikken i planområdet?

2. Hvorfor har det vært en forskjellsbehandling mellom høringen for Plan 334 og Plan 362,
der NVE ikke er kontaktet vedrørende uttale til Plan 334?
3. Som det framgår over har NVE kun gitt en generell uttale til Plan 362 vedr. flom m.v.
Eksempel på en slik generell uttale er gitt under til Plan 262 (Hanøy, område uten
vassdrag m.v., hvor kommunen likevel har valgt å sende planen til uttale til NVE).
Nå som planen er til andre gangs behandling, og kommunen har avklart at det er en
betydelig risiko knyttet til Kleppestøvassdraget, vil kommunen da sende Plan 362 til ny
høring til NVE, sammen med rapporten av 02.11.2018? Og samtidig be NVE også
vurdere denne sammen med Plan 334? Dvs. følge opp anmodningen i NVE sitt brev til
kommunen av 29.09.2017?

Kommunen sin arealplan i kommuneplanen har bestemmelser vedrørende vassdrag. Blant annet
er det byggeforbud nærmere enn 30 m fra et vassdrag, og risiko knyttet til flom er beskrevet i
ROS-analysen til den gjeldende kommuneplanen for 2012 – 2023, se utdrag under.
Som det framgår av kommuneplanen ansees flom for å være en uakseptabel risiko i byggesaker,
og problemstillingen skal håndteres i byggesakene. Dette inkluderer at søknader om
dispensasjon om byggegrenser fra vassdrag da må sendes til NVE og fylkesmannen for uttale.

Spørsmålet er om Askøy kommune har gjort dette i saker vedrørende bla. Plan 334, og
tilstøtende områder nedstrøms?
Under er løyver til å føre opp en 6-mannsbolig (blokk), en 8-mannsbolig (blokk) og
utenomhusanlegg (bla. VA-arbeider) på gbnr 7/13, 932 m.v. innenfor Plan 334. Alle vedtakene
er datert 19.09.2019.
Ut i fra vedtakene kan interpellanten ikke se at det er søkt om eller gitt dispensasjon fra
byggegrense mot vassdrag i kommuneplanen. Tiltakene gjelder boligblokker, som normalt
ligger i Sikkerhetsklasse F2 eller F3 for flom, se utdrag av TEK 17 under (§7-2).
Merkelig nok er prosjektering og utførelse av boligblokkene satt i Tiltaksklasse 1 etter pbl. og
godkjent av kommunen i denne klassen.

…

…

…

…

Som det framgår av kartet under, så har byggesaksavdelingen tegnet inn boligblokkene over
vassdraget, dvs. at rådmannen har kjent til at byggetiltaket er i strid med kommuneplanen og at
tiltaket vil påvirke vassdraget. Like fullt har han tydeligvis ikke sørget for at det er krevd
dispensasjon og at saken er forlagt NVE og fylkesmannen. Ut i fra dokumentene kan man heller
ikke se at det er utarbeidet en risikovurdering for flom for tomten, eller området nedstrøms
denne hvor bla. boligblokkene på gnr./bnr. 7/901 og Kleppestø senter ligger.
Sammenligner en kotene på kartet fra 2019 med det økonomiske kartet fra 1973 (for
Planområdet for Plan 334) som vist under, ser det ut til at det har vært utført fyllingsarbeider i
vassdraget (inngrep i vassdrag. Vassdrag lagt i rør?) på gnr./bnr. 7/13, 932 m.v. Det er da et
spørsmål om disse arbeidene også er omsøkte og godkjente.

Viser plassering av de to boligblokkene, over vassdraget (vesentlig nærmere enn 30 m fra
vassdraget)

Utdrag fra økonomisk kartverk 1973

På bakgrunn av ovenfor nevnte har interpellanten følgende videre spørsmål til ordfører:
4. Har det ved søknad om bygging på gbnr. 7/13 og 932 m.v. blitt søkt om dispensasjon fra
byggegrensen mot vassdrag på 30 m?
Har en slik søknad ev. blitt innvilget?
Dersom ikke, er byggeløyvet da gyldig, da ansvarlig søker og tiltakshaver må vite om
vassdraget jf. kart?
Ble det tidligere søkt om slik dispensasjon ved bygging av blokkene på gnr./bnr. 7/901
og gjort en flomvurdering her?
5. Dersom nei på de tre øverste punktene i spørsmål 4 over: Når byggesaksavdelingen har
tegnet de omsøkte blokkene over et vassdrag, og nærmere enn 30 m fra et vassdrag,
hvorfor er da ikke blitt krevd dispensasjonssøknad fra rådmannen sin side?
6. Dersom nei på spørsmål 4 over: Har risikoen for flom på tomtene blitt vurdert?
7. Jf. forskjellen på de to kartene. Foreligger det et løyve til å legge vassdraget i rør og fylle
opp terrenget på de aktuelle tomtene?
Dersom ikke, hvorfor er ikke dette krevd omsøkt, seinest i forbindelse med
søknadsprosessen i 2019? Er tiltakene på tomtene lovlige, når det ikke foreligger
vesentlige dispensasjoner og løyver?
8. Mener ordfører at byggeprosjektene er satt i riktig tiltaksklasse, jf. problemstikken som
er omtalt over?
9. Vil ordfører se til at byggesakene blir stoppet fram til NVE og fylkesmannen har vurder
disse fullstendig?
I forbindelse med et byggeprosjekt i Krokåsvågen (bolighus, gbnr 14/39), er det gitt løyve til
bygging på en tomt som jf. NVE Atlas ligger i flomutsatt sone, bare noen meter i fra elva, nær et
kritisk punkt (elva er her tidligere lagt i rør av kommunen), se kart under.

Like fullt så oppgis det i søknaden at tomten ikke ligger i et flomutsatt område, og kommunen
aksepterer tydeligvis dette, selv om de vet at tomten ligger i flomutsatt område, ved et kritisk
punkt. Saken er ikke sendt på høring til NVE.

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#

Fra kommunen sitt svar til anmodning om forhåndskonferanse om tiltak på gnr/bnr
14/39

…
Utdrag fra søknaden gnr.bnr 14/39

Utdrag fra saksutredningen for behandling i UTM

…

…

På bakgrunn av ovenfor nevnte sak har interpellanten følgende videre spørsmål til ordfører:

10. Hvordan kan kommunen ved rådmannen la være å kreve vurdering av flomfaren for et
byggeprosjekt i et området som er definerts som flomutsatt av NVE, og det samtidig
foreligger en dispensasjonssøknad for byggegrense mot vassdrag?
11. Hvorfor ble ikke søknaden sendt NVE for vurdering, når søknaden inneholdt en søknad
om dispensasjon for byggegrense mot vassdrag?
12. Mener ordfører at rådmannen sin saksutredning var tilstrekkelig etter §17 i
forvaltningsloven i denne saken? Dersom den ikke var tilstrekkelig etter
forvaltningsloven, eller annet lovverk, er vedtaket da lovlig?
13. Er det utstedt ferdigattest til tiltaket og er byggesaken avsluttet?
14. Ved tiltaket er elva lagt i rør, slik at det er oppstått et kritisk punkt i vassdraget. Dete er
utført a kommunen. Har kommunen søkt om dette tiltaket, og har NVE fått uttale seg om
dette inngrepet i dette sjøørretførende vassdraget?
15. Finnes det flere eksempler på at kommunen har godkjent planer/gitt løyve til bygging
nær vassdrag som kan være utsatt for flom, uten at flomfaren har blitt undersøkt?
Herunder problemstillingen knyttet til bygging nedstrøms Vestravatenet i Strusshamn og
utslipp av overvann fra Lønvarden, ned i Vestravatnet (økt risiko, Plan 133 Lønvarden
fra 2006 og Plan 499 Lønvarden Sør, under utarbeidelse), via Kattatjørna.
Vi forutsetter at flom overvannsproblematikken i Plan 133 og Plan 499 er forelagt NVE,
samt at det samme også er gjort for Plan 352, Krokåsdalen Sør, like nedstrøms
Vestravatndemningen. Og dersom ikke, at det umiddelbart blir gjort.
16. Hvilke kvalitetssikringsrutiner har kommunen for:
A. Å sikre at det blir avklart om søknader om tiltak/planer nær vassdrag blir vurdert mtp.
flomfare og at NVE blir kontaktet?
B. Å sikre likebehandling i mellom saker vedr. krav til utredning mtp. naturfarer som
flom, overvannsproblematikk, skred o.l.

Vedlegg:
Kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag
Ordfører vil gi følgende svar:
1. a
Svar: Aktsomhetskart og farekart viser ikke flomfare innenfor planområdet. Ved behandling av
opprinnelig plan 334, ble det derfor vurdert at planen ikke skulle sendes på høring til NVE.
1. b
Svar: Planområdet for plan 334 er verken innenfor aktsomhetskart eller farekart for flom.
Rapporten Kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag viser ingen kritiske punkt
eller store flomveier for Kleppestøvassdraget innenfor planområdet.
Det er utarbeidet en VAO-rammeplan for planområdet. Denne tar også for seg flomfare, og
viser at for dette området er det overflateavrenning ved ekstreme nedbørssituasjoner som kan

utgjøre fare. Problemstillinger rundt overvann håndteres både gjennom reguleringsplanen og
byggesaken.
I brev av 29.09.2017 skriver NVE at de som høringspart vil prioritere kommuneplaner og
områdeplaner. Dersom de skal prioritere å gi høringsuttalelse til en reguleringsplan, må
kommunen be om hjelp til en konkret problemstilling. På bakgrunn i det ovenstående er det
vurdert at planen ikke skal sendes på høring til NVE.
2.
Svar: Plan 362 er en områdeplan, og dermed en plan som NVE vil prioritere, se for øvrig svar på
spørsmål 1B.
3.
Svar: Rapporten av 02.11.2018 Kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag er
tidligere sendt til NVE. To av de kritiske punktene på Kleppestø som er identifisert i denne
rapporten ligger innenfor planområdet til plan 362. Ingen av de kritiske punktene er innenfor
planområdet til plan 334. For begge planene er det utarbeidet VAO-rammeplan som beskriver
håndtering av overvann og flomsituasjon/ flomveier.
I brev av 29.09.2017 ber NVE kommunene om å skrive tydelig i høringsbrevet hva en ønsker
bistand til i den enkelte saken.
Kommunen vurderer at det ikke foreligger problemstillinger i disse planene som krever NVEs
faglige bistand, og vil derfor ikke sende plan 362 eller 334 til NVE for ny uttale.
4.
Svar: Nei.
Der det foreligger en vedtatt reguleringsplan gjelder denne foran kommuneplanen, herunder
bestemmelsen om 30-m byggegrense mot vassdrag. Forhold til vassdrag skal på lik linje med
byggegrense mot sjø, veger ol. avklares i planen og det er ikke en 30-m byggegrense mot
vassdrag med mindre dette eksplisitt fremkommer i planen.
Øvrig: Det som vises som vassdrag i grunnkartet i dag har ikke ligget der tidligere. Det antas at
fjerning av en stor mengde vegetasjon, samt arbeider på omkringliggende tomter ila det siste
året har ført til økt ansamling av overvann på eiendommen.
Byggetillatelsen er gyldig jf. svar over.
Tiltaket på gbnr 7/901 ble bygget ut i tråd med reguleringsplan. TEK97 ble lagt til grunn.
5.
Svar: Se svar på spørsmål 4
6.
Svar: Ja. Det er utarbeidet en VAO-rammeplan som tar for seg håndtering av overvann,
inkludert flom, for hele planområdet. Avbøtende tiltak er beskrevet i rammeplanen. Det er satt
vilkår i tillatelsene det henvises til at «Overvann skal håndteres iht. VAO-rammeplan dat.
31.05.18. Tiltaket skal under ingen omstendighet medføre økt overvann til veganlegg.»
7.
Svar: En har ikke funnet byggesaker som gjelder fylling i det aktuelle området. Eventuelle
fyllinger antas å være 40-50 år gamle og en vet ikke vet hvem som har anlagt de. Det antas at en
eldre bekk i området er blitt lagt i rør i forbindelse med utbygging av fylkesvegen.
8.
Svar: Det følger av SAK10 § 9-3 at der er ansvarlig søkers forslag til tiltaksklasser som skal
legges til grunn av kommunen. Overprøving av forslag til tiltaksklasser skal forbeholdes tilfeller
der forslaget er åpenbart feil, for eksempel tiltaksklasser er satt kunstig høyt eller ikke er

dekkende for oppgaven. Grunnarbeid og arbeid med boligene, som er flermannsboliger i to
etasjer, er satt i tiltaksklasse 1, VA-arbeider og bergsikringsarbeider er satt i tiltaksklasse 2. Det
er ikke vurdert at fastsetting av tiltaksklasser er åpenbart feil.
9.
Svar: Nei
10.
Svar: Byggegrensen mot vassdrag i bestemmelser til kommuneplanens arealdel er ikke utformet
med sikte på å håndtere utfordringer knytt til flom i vassdrag.
Dette gjenspeiles også i plan- og bygningslovens § 1-8 5. ledd, som tidligere hadde slik ordlyd:
«For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og
friluftsinteresser, skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5
vurdere å fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal
være tillatt.»
Bestemmelsen er nylig endret til følgende:
«For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og
friluftsinteresser, eller for vassdragets kapasitet, skal kommunen i kommuneplanens
arealdel etter § 11-11 nr. 5 vurdere å fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte
angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt.»
Denne endringen trådte i kraft 08.03.19, og viser at vassdragets kapasitet nå også skal ses hen
til i vurderingen av om man skal fastsette byggegrense mot vassdrag.
Den kartlegging av flomfare som er foretatt i rapport fra Multiconsult av 02.11.18 er nå
innarbeidet i kommunens kartløsning, og legges til grunn for saksbehandling etter plan- og
bygningsloven. Det er også naturlig at kartleggingen blir vurdert innarbeidet i
kommuneplanens arealdel ved fremtidig rullering av planen, enten som byggegrense eller
hensynssone.
11.
Svar: Se svar på spørsmål 10.
12.
Svar: Ja.
13.
Svar: Søknad om ferdigattest er mottatt. Søknaden er under behandling, og forventes behandlet
i nærmeste fremtid.
14.
Svar: En har ved søk i arkivet ikke funnet dokumentasjon på at dette er søkt om og godkjent
etter plan- og bygningsloven.
15.
Svar: En kan ikke utelukke at det ligger bebyggelse og planer i områder som kan være utsatt for
flomfare. Kommunen har imidlertid hatt et økt fokus på overvann i plan- og byggesaker de
senere år, bl.a. gjennom krav til VAO-rammeplaner og økt bruk av uavhengig kontroll.
Plan 499
Plan 499 er tidlig i planprosessen og har derfor ikke vært behandlet i Utvalg for teknikk og
miljø. Når planen blir lagt ut på offentlig ettersyn og høring, vil NVE få planen på høring. Det er
også et krav om VAO-rammeplan til planen.

Plan 352
Plan 352 har ikke vært forelagt NVE når den ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring den
17.06.14. Planen er vedtatt i kommunestyret den 29.10.15 og stadfestet av fylkesmannen etter
klagebehandling den 02.06.15.
Regulert veg o_SV1 og o_veg 2 går forbi Kattetjørna. Tjernet er tatt med i planen da denne
ønskes opparbeidet med vannspeil for å øke kvaliteten på området. Området er pr. i dag mer
eller mindre gjengrodd, men har fortsatt en viktig rolle som fordrøyningsbasseng for
overflatevann fra nærområdet og fra fjellskråningen mot nordøst. Denne egenskapen vil bli
ivaretatt, da veien er lagt i ytterkanten for å få feste i fjell og for å påvirke tjernet i minst mulig
grad. Videre skal vannet gå i rør under o_Veg2 ut i Vestravatnet slik at avrenningen fra tjernet
vil gå som i dag. Bestemmelsenes § 10.3 sikrer at Kattetjørna sin funksjon som
fordrøyningsbasseng ivaretas med minimum samme kapasitet som før anleggelse av o_veg2 og
o_SV1. Bestemmelsenes § 2.4 sikrer også at det ved søknad om tiltak skal foreligge VAOrammeplan, der blant annet overvann blir håndtert.
Plan 133
Plan 133 har ikke vært forelagt NVE i høringsperioden. Planen ble vedtatt den 02.02.2006. Plan
133 er forøvrig en flatereguleringsplan med plankrav i alle delfelt innenfor planområdet. Blant
annet er plan 499 og plan 500 delfelt i planen. Ved regulering av hvert enkelt delfelt vil det være
krav om VAO-rammeplan. NVE vil også få planen på høring.
16. a
Svar: Byggesak - Byggesaker sendes på uttale til NVE der det gjøres inngrep i vassdrag som kan
ha betydning for vassdragets kapasitet. For øvrig følges eventuelle krav i reguleringsplaner opp
i etterfølgende byggesaker.
Plan - Allerede i oppstartsmøte blir flomfare tatt opp som et av vurderingstemaene som må
redegjøres for i reguleringsplanen. Det er utarbeidet en egen mal for referatet fra
oppstartsmøte, der blant annet flom, flomveger og fordrøyning er egne punkter som må drøftes
på oppstartsmøte
Planmyndighetene har også utarbeidet en planveileder som blir utlevert til planfremstiller i
oppstartsmøte. I planveilederen stilles det karv om VAO-rammeplan som en del av
planleveransen. Håndtering av overvann er en egen del av VAO-rammeplanen.
Det er også utarbeidet en mal for planbeskrivelse. I planbeskrivelsen skal både eksisterende
flomfare og flomfare som en konsekvens av planforslaget redegjøres for. I samme mal er ROSanalyse et eget kapittel, der blant annet flomfare er en av punktene som ROS-analysen skal ta
stilling til.
Kommunen har nylig fått inn en egen base for flomdata i kartet. Kartet vil bli brukt som et
hjelpemiddel når det gjelder flom, flomveger og overvann.
Planmyndighetene har forøvrig en egen liste over høringsinstanser, der blant annet NVE står
opplistet. I planer som angår NVE vil planforslaget bli sendt dem for uttale.
16. b
Svar: Det kreves VAO-rammeplan i alle reguleringsplaner. VAO-rammeplan følges opp i
etterfølgende byggesaker.
Det kreves geologiske rapport i alle reguleringsplaner. Rapport følges opp i etterfølgende
byggesaker. I tillegg kreves det geologisk rapport i alle byggesaker hvor slikt krav følger av
kommuneplanens areldel.
Kleppestø, 11.03.2020

Siv Høgtun
ordfører

