
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Indre Østfold kommune 

Postboks 34 

1861 TRØGSTAD 

 

   

Vår dato: 12.05.2021         

Vår ref.: 202000440-5     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 26.03.2021 Susan Solbrå 

Deres ref.: 20/3337-39/TRUGJERL 

   

     

1 

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel for 

2021-2032 med arealstrategi - Indre Østfold kommune, Viken 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 26. mars 2021. 

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

innenfor saksområdene flom-, erosjon- 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). 

Samfunnsdelen integrerer og tar hensyn til NVEs saksområder på overordnet nivå, blant annet under 

tittelen «Trygt samfunn» (side 7), og under satsingsområdet «Klima og natur» (side 15). Dette gir gode 

overordnede føringer for arbeidet med arealdelen. Det er viktig at føringene i samfunnsdelen styrer 

utbygging vekk fra områder som er utsatt for flom- og skredfare. Det er også viktig at samfunnsdelen 

legger til rette for at vassdrag og tilhørende kantsoner får tilstrekkelig plass i bygde områder. Dette vil 

både forebygge flomskader og ivareta naturmangfold, og andre allmenne og private interesser tilknyttet 

vassdrag.  

NVE ser at kommunen skal ha fokus på infiltrasjon og fordrøyning av overvann, og sikre flomveier. 

Dette vil bidra til klimatilpasning, og til å redusere framtidige skader fra overvann. Byggteknisk forskrift 

(TEK17) setter ikke krav til sikkerhet mot overvannsskader på samme måte som for flom (§ 7-2) og 

skred (§ 7-3). NVE råder derfor kommunen til å ta stilling til hvilken risiko for skade lokalsamfunnet 

kan akseptere fremover. Dette vil være avgjørende for areal som må avsettes til håndtering av overvann, 

og for planlegging av trygge flomveier. Risikoaksept bør vurderes som en del av planarbeidet. 
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