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Merknadene er i sin helhet innlimt under. Merknadenes «highlights» er merket gult. Rød tekst er 
endringer som følger av innsigelse NVE. Blå tekst er suppleringer som følge av 
merknadsbehandling/merknader fra NVE ved frafall av innsigelse. Kommunedirektørens svar på 
merknadene er vist i kursiv. 

1. Fylkesmannen i Innlandet, brev av 7.12.2020 (nå Statsforvalteren i Innlandet)  
 Reguleringsplanen har stor fleksibilitet når det gjelder totalt antall nye enheter, tetthet og utforming 
av framtidig bebyggelse. Dette innebærer at blir vanskeligere å vurdere virkninger av en fremtidig 
utbygging. Planbestemmelsene åpner for ulike utbyggingskonsept. Fylkesmannen mener at 
reguleringsplanen gir en uforutsigbarhet for kommunen, og for nye eiere av fritidsenhetene. En 
detaljregulering burde ideelt sett gitt bedre avklaring av framtidig arealbruk. 
 
Deler av planområdet er bratt, stedvis med helling over 1:4. Mindre deler av byggeområdene har 
helling på 1:3.  
 Fylkesmannen støtter kommunens vurderinger. Vi vil imidlertid påpeke at det er generelt uheldig å 
legge til rette for byggetiltak i områder med større helning enn 1:4. I kommunens saksutredning er 
det pekt på at det kan bli utfordrende å legge til rette for atkomstveier til nye boenheter, dersom 
man samtidig skal oppfylle planbestemmelsenes krav når det gjelder terrenginngrep. 
 
Fylkesmannen viser til det er stilt krav om helhetlig plan for veg, VA, kabelnett mv.  og denne planen 
skal omfatte hele planområdet. Videre skal tomtedelingsplan for delområder omfatte atkomst til 
enkelttomter. Det kan være utfordrende å utsette disse avklaringene til byggesaksbehandling 
særskilt for de bratteste delene av planområdet. En mer detaljert vurdering når det gjelder plassering 
av bygninger og interne veier for planområdet som helhet ville vært en fordel, og ville synliggjort 
hvorvidt gjennomføring av ønsket utbygging er mulig uten betydelige terrenginngrep. 
 
Flomutsatt område langs vassdraget i planområdet er markert som hensynsone flom 190, andre 
sikringssoner, med tilhørende planbestemmelse. Vi anbefaler at kommunen i stedet vurderer å bruke 
hensynsone H320 flomfare, med tilsvarende planbestemmelse. 
Vi legger til grunn at faglige vurderinger som gjelder flomfare og overvannshåndtering blir ivaretatt 
gjennom uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat. 
 

Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til orientering. Forholdet til bratt terreng er belyst mer 
utfyllende under merknad fra Innlandet fylkeskommune. Kommunedirektøren har gjennom 
behandling av planen belyst problemstillingene knyttet til veg, adkomst til 
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hytter/fritidsbebyggelsen og terrengarbeider. Planforslaget mangler detaljering og viser ikke 
konsekvenser av planforslagets manglende avklaring i forhold til adkomstveger i bratte 
sidearealer. Adkomst til den enkelte eiendom er ikke vist. Det er i utgangspunktet enklere å 
tilpasse bebyggelse til terreng, ved trapping av bebyggelse, bygging på peler mm. enn veger 
og kjøreadkomster der skjæringer/fyllinger og bratt terreng gir store og uheldige 
terrengmessige endringer. Når arealbruksendringer og terrenginngrep gir de største 
klimagassutslippene, 80 % av karbon i skogområder er bundet i skogbunn, blir dette svært 
viktig mht. gjennomføring av utbygging og ville gitt en mer klimavennlig utbygging der 
fyllinger og terrenginngrep kunne reduseres/minimeres.   
 
Kommunedirektøren har tatt opp disse forhold ved 1 gangs behandling av planforslaget i 
plan- og miljøutvalget, blant annet med et alternativt plankart. Vi oppfatter støtte fra 
Statsforvalteren i Innlandet på overnevnte planfaglige forhold. Kommunedrektøren tar dette 
til orientering.  

 Da det ved politisk første gangs behandling ikke var støtte til disse fagvurderingene, finner 
kommunedirektøren det ikke riktig ta opp problemstillingene til fornyet vurdering, selv om 
Statsforvalteren påpeker viktigheten.  
 

2. NVE, brev av 11.12.2020,  
Tiltakshaver skal dokumentere at tilstrekkelig sikkerhet i forhold til flom og overvann er 
ivaretatt og legge fram løsninger som sikrer dette, dersom faglig dokumentasjon viser at det 
er nødvendig. Kommunen er ansvarlig for å påse at tilstrekkelig sikkerhet er ivaretatt 
innenfor planområdet, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-8 tredje ledd bokstav a), 28-1 og 4-3, 
samt ved sikringstiltak. Kommunen kan også komme til erstatningsansvar dersom dette ikke 
er tilstrekkelig ivaretatt eller tilgjengelig kunnskap er benyttet. Erstatningsplikten er hjemlet i 
naturskadeloven § 20. 
 

Vassdrag og flomfare 
Det er kjente utfordringer knyttet til flom- og erosjon i Stubberudbekken, og nedstrøms 
planområdet er det betydelig areal med bebyggelse og infrastruktur. Ved bruk av 
Stubberudbekken som resipient, mener vi det ikke kan legges opp til økte utslipp til denne, 
uten å påføre andre økt fare, jf. pbl § 28-1. Det betyr at man må beregne endringene i 
avrenning fra før utbygging til etter utbygging, og denne endringen må fordrøyes innenfor 
planområdet.  
 
Det er ikke sikkert det er mulig å sikre bekken nedstrøms, men det må ev. planprosessen 
avklare. 
Dersom det skal fordrøyes lokalt, må det lages en overordnet plan for fordrøyningen 
innenfor reguleringsarealet, og det må dokumenteres mulige og helhetlige løsninger som 
faktisk har tilstrekkelig kapasitet og som er gjennomførbare. 
 
Metodikk i dokumentasjon – nedbørfelt, vassdrag, flomfare og avrenning 
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Structor AS har laget et overvanns- og flomnotat, Notat nr. 17058 datert 03.08.2020. Dette 
notatet er utarbeidet for å vurdere om den avsatte generelle flomsonen på 20 meter fra 
områdereguleringsplanen, er tilstrekkelig som flomsikrende tiltak i forhold til 
detaljreguleringen, jf. sikkerhetskrav gitt i byggeteknisk forskrift. 
 
NVEs anbefaling for beregning av flomverdier i små nedbørfelt fremgår av NVE veileder 
7/2015, 
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_07.pdf .  
Structor AS har henvist til denne metodikken i sitt notat. Man har valgt å legge seg på den 
nasjonale modellen fra NIFS-prosjektet, og denne viser en Q200 verdi med 40 % klimapåslag 
på 3,0 m3/sek. Det er videre, ifølge forslagsstiller, gjort konkrete vurderinger av nedbørfeltet 
med tanke på at store deler av nedbørfeltet består av allerede utbygde hytteområder med 
infrastruktur.  
 
Konklusjonen er at nedbørfeltet tatt fra NEVINA stemmer ganske godt med de faktiske 
forhold, ifølge forslagsstiller. NVE har ikke mulighet til å vurdere dette konkret, men minner 
om at vurderinger knyttet til nedbørfeltets avgrensninger i dette området krever at man går 
igjennom feltgrensene ved befaring. Feltgrensene endres lett som en følge av små inngrep 
som grøfter og terrengplaneringer. Avrenningssituasjonen er generelt uklar i nedbørfeltet. 
Som et eksempel nevner vi planbestemmelsenes § 2.3 som gir adgang til etablering av 
skiløyper og stier, men det er ikke begrensninger knyttet til terrengutformingen av disse. 
Dette er tiltak som lett kan påvirke avrenningsforholdene negativt, og det vil være viktig at 
disse inngrepene ikke endrer avrenningsmønstrene i lisiden. 
 
Hvis vi ser raskt på nedbørfeltet for planområdet et kart, så er den urban-påvirkede 
prosenten anslagsvis 80%. Riktignok er det ikke asfalt og by pregede flater på alt dette 
arealet, men den naturlige infiltreringen i den bratte lisiden er ikke som i et naturlig 
skogsområde. I Structors overvanns og flomnotat er det trukket en konklusjon om at 
utbyggingen ikke vil gi økt avrenning og at det ikke er behov for fordrøyningstiltak. Har man 
beregnet før og etter situasjonen, med egnede parametre? En slik beregning er nødvendig 
for å kunne si noen om hvor mye vann som må fordrøyes for å unngå økte vannmengder til 
Stubberudbekken i en flomsituasjon. Dette er eksempler på mangler ved utredningene og 
som har potensiale til å påvirke de estimatene man har lagt til grunn. 
 
Planbestemmelser – flom og overvann 
Planen har følgende bestemmelser som omhandler overvann, vassdrag og flom: 
6.1 Det skal utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering innenfor planområdet,  - se 
denne. 
 
NVEs merknader: Vi kan ikke se at det er avsatt noe bekkeareal nord i planområdet, og stiller 
spørsmål ved denne løsningen og hva som er ment. Er det også tenkt at et ev. bekkedrag i 
nord skal tilpasses løsningen som er skissert i Vedlegg 9: Prinsipp OV-sikring: G01 – Prinsipp 
sikring bekkeløp? Dette vil vi fraråde. Har dette bekkedraget kapasitet og hvor ender det 
opp? En helhetlig plan for overvannshåndtering må, etter NVEs syn, i hovedprinsipp avklares 
senest i reguleringsplanen. 
Detaljprosjektering kan tas senere. Er det behov for lokal fordrøyning? Konklusjonen i 
Structor sitt notat sier noe annet. 
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6.2 Takvann og overflatevann skal føres til terreng på egen tomt, håndteres lokalt og ikke 
føre til nevneverdig økt avrenningshastighet til omgivelsene., se hele teksten i bestemmelser 
 
NVEs merknader: Hvilke faglige vurderinger ligger til grunn for å sette krav til lokal 
fordrøyning for hele planområdet? I Structor sitt overvanns- og flomnotat er det konkludert 
med at utbyggingen ikke gir økt avrenning, og at det ikke er behov for fordrøyningstiltak. 
Hvordan har man kommet fram til dette? Det virker lite sannsynlig at utbyggingen ikke 
medfører økt avrenning i det hele tatt, sammenlignet med den opprinnelige, skogkledde lia. 
Og er det mulig, faglig sett, å få til fordrøyingsløsninger som sikrer at det ikke slippes på økte 
vannmengder i resipient i en flomsituasjon? Det settes krav til at overvannsløsninger skal på 
plass ved byggesak for den enkelte tomt. Som kommentaren over viser, mener NVE at dette 
er for sent. Man må sikre en helhetlig og sikker plan for overvannsløsningen i 
reguleringsplanen. Vannhåndtering generelt krever helhetlige løsninger, ikke løsninger fra 
byggesak til byggesak. 
 
6.3 Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 
200 -års flom med klimapåslag på 40% iht. TEK17 § 7-2 mv. – se bestemmelse.  
 
NVEs merknader: Skal det gjennomføres vassdragstiltak? Hvor og hva? Dette må ev. 
dokumenteres og avklares i reguleringsplanen, jf. vrl § 8. 
 
6.4 Ved behov for å anlegge nye vannveger for overvann i planområdet mv, se bestemmelse.  
 
NVEs merknader: Behovet for overvannshåndtering med tiltak mener vi må avklares på et 
overordnet nivå i reguleringsplanen. Detaljprosjektering kan tas senere. NVE mener videre at 
G01 – Prinsipp sikring bekkeløp, ikke kan benyttes direkte, uavhengig om det er snakk om 
vassdrag eller ikke. Skisseløsningen vil øke vannhastigheten og virke i motsatt retning av 
fordrøyning. I denne planbestemmelsen nevner man også det at mengde vann ut fra 
planområdet ikke skal økes. I Structor notatet konkluderer man med at utbyggingen ikke vil 
gi økt avrenning. Kantvegetasjonen langs vassdraget bør beholdes urørt innenfor 
hensynssonen gjennom anleggsfasen, slik at man unngår bearbeiding helt ut i vassdraget, og 
på den måten beholder infiltrasjons- og filtreringsfunksjoner. 
 
7.1 Område merket H190 er sikringssone mot flom i vassdrag. Mv.  
NVEs merknader: Vi mener det er mer naturlig å benevne denne sonen Hensynssone flom 
(H320), da det er mer i tråd med formålet. NVE mener G01 – Prinsipp sikring bekkeløp, ikke 
kan benyttes direkte og alene i hellende terreng. 
 
Vassdrag 
Profiler fra Stubberudbekken som er lagt ved Structor notatet, viser at det er behov for 
flomvoll innenfor sikringssone H190 for å håndtere de beregnede flomverdiene forbi 
planområde mellom profil 120 og 140. Her er det brukt flomverdier fra Structor notatet, som 
vi har noen faglige merknader til. Marginene virker å være relativt små, slik at endringer i 
beregnede flomverdier vil kunne påvirke sikringsbehovet. Det er også lagt ved en skisse av 
hvordan grøfter, avledningsgrøfter og vassdrag skal håndteres når man skal gjøre 
tilpasninger og anlegge disse. NVE er skeptiske til denne type utforming, som i hellende 
terreng vil øke avrenningshastigheten, og dermed ev. øke et fordrøyningsbehov. For NVE er 
det umulig å vurdere vannhåndteringen internt i feltet konkret, uten at det er laget en 
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overordnet plan for dette. Vassdrag kan ikke legges om eller håndteres slik den vedlagte 
skissen viser. 
 
Konklusjon 
NVE mener planen ikke ivaretar vesentlig regionale eller nasjonale interesser knyttet til 
NVEs ansvarsområder, og vi fremmer derfor innsigelse til planen. 
 
NVE mener plankart, bestemmelser og faglig dokumentasjonen knyttet til vassdrag, flom og 
overvann i planen ikke er tilstrekkelig til å dokumentere at planområdet tilfredsstiller 
sikkerhetskravene gitt i byggeteknisk forskrift (TEK17) kap. 7-2, og de samme manglene 
gjelder også for nødvendige avklaringer knyttet til om tiltaket vil gi økt vannføring i 
Stubberudbekken eller ikke (jf. pbl § 28-1 og vrl §§ 7 og 8). 
 

Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknaden til etterretning. Merknadene er svart ut i reviderte 
dokumenter fra konsulent mottatt 04.05.2022 med tredjepartskontroll og videresendt NVE i 
brev av 11.5.2022. NVE har gitt sitt tilsvar til dette i brev av 29.6.2022 og frafaller innsigelsen 
på vilkår. Disse vilkårene er innarbeidet i planbestemmelser ved sluttbehandling.  
 
Spesielt om risikovurderinger:  
NVE og konsulent påpeker kommunens ansvar for vurderinger av risiko for hendelser i 
forhold til flom, overvann og samfunnssikkerhet.  
Kommunedirektøren understreker kommunens ansvar i forvaltning og i plansaker for 
sikkerhets- og beredskapsmessige forhold der det kan være behov for utredninger og 
risikovurderinger. Kommunen må ha eventuelle scenarier ved ekstremnedbør som 
bakgrunnsteppe og mulige hendelser, - der tiltak innen planområdet KAN påføre områder 
nedstrøms mer vann og risiko for at slike uønskede og uforutsatte hendelser kan oppstå. 
Kommunedirektøren tar dette opp som en problemstilling som må tas med i kommunens 
planer og vurderinger av samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
Kommunen har ingen hjemmel til å stille krav til utredninger utenfor planens avgrensning og 
kommunedirektøren tar merknadene og kommentarene til orientering.  
 
Tekst merket med rød skrift under er endringer som følger av innsigelsen fra NVE og som er 
innarbeidet til sluttbehandling.  
 
Pkt. 1.11.1 - endring: 
Tomtedelingsplan må klart vise hvilken planbestemmelse det skal bygges etter på tomtene. 
Tomtedelingsplan skal vise tomtegrenser innenfor formålsgrensene. Det skal vises adkomst 
og eierskap til adkomst. Alle fritidstomter skal være sikret lovlig vegrett. Det må fremkomme 
størrelser på tomtene. Dersom overordnet overvannsplan anbefaler tiltak innenfor 
tuntomten, må det framgå areal til dette i tomtedelingsplanen, og evt. eierskap til dette 
arealet, jf. pkt. 6.1 og 6.2.  
 
 
1.12 Krav til byggesøknad:  
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500 som viser adkomst, ny og 
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eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Det skal fremgå hvordan overvann på tomta/tuntomta skal håndteres, jf. 
pkt. 6.1 og 6.2.  
 
 
4.2 Kombinert fordrøyningsanlegg og friluftsformål:  
I områdene merket GAA skal det etableres anlegg for fordrøyning av overvann fra 
planområdet, samt drift av dette. I den grad formålet fordrøyning inkludert drift ikke 
påvirkes kan området benyttes til friluftsformål. 
 
 
6.1 Det skal utarbeides en helhetlig detaljplan for flom- og overvannshåndtering innenfor 

planområdet, basert på «Notat Flomberegning og overvannsplan» - utarbeidet av 
Structor AS, datert 4.2.2022, rev 05, som er vedlagt planen. 

 
 
6.3 Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 
200- års flom med klimapåslag på 40% iht TEK17 § 7-2. Dimensjonerte rørstørrelser etter 
dette skal tillegges en ekstra sikkerhetsmargin på minst 20 cm, opptil 50 cm. Planlegging av 
slike tiltak skal foretas av personell med relevant fagkompetanse.  
 
 
7.2 Område merket H190 er sikringssone mot flom i vassdrag. I områdene tillates ikke 
bebyggelse eller andre tiltak som kan være til hinder for eller kan ta skade av vannføring i en 
flomsituasjon.  
 
 
7.3 Område merket H320 er fareområde ved flom. Innen sonen tillates ingen tiltak etter pbl 
§1-6. Sonen skal ha en bredde på 20 meter til hver side for vannstreng i Stubberudbekken. 
Tiltak som påvirker vassdraget tillates ikke, annet enn vedlikehold av vannstreng og 
kantsoner ved fjerning av masser/ slam som bygger seg opp, opprensking av drivgods og 
kvist, samt evt. nødvendig forsterkning og reparasjon av flomvoll, jf. Pkt 4.1.  
 
 
3. Innlandet fylkeskommune, brev av 14.12.2020,  

Utbyggingsprogrammet 
Det er positivt at kommunen følger opp utbyggingsprogrammet vedtatt i 2008 ved å ta inn 
rekkefølgekrav til trafikksikkerhetstiltak. Bestemmelse pkt. 8.11 viser til gammel nummerering av 
fylkesveger. Vi ber om at fv. 361 endres til fv. 2560 og at fv. 312 endres til fv. 2522.  
Vi minner om at som eier av fylkesveger og dens konstruksjoner, skal alle tiltak som berører disse, 
godkjennes av oss. Og at det må utarbeides gjennomføringsavtale for tiltak som berører fylkesvegen. 

 
Arealet er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet plan og det er positivt at slike områder 
utnyttes godt til fordel for å ta hull på nye områder. Det er likevel en balansegang mellom 
høy utnyttelse i bratt terreng og ivaretagelse av overvann, landskapsbilde, siktlinjer, 
trafikksikkerhet mm. Økningen i utnyttelse som denne planen legger opp til later til å 
balansere dette. Det er likevel vanskelig å vurdere konsekvensene av tiltaket fullt siden 
planen er svært lite detaljert.  



7 
 

 
I overordnet plan står det: «I områder der terreng har stigning/fall 1:3 eller brattere tillates 
ikke inngrep i form av bebyggelse eller anlegg av veger, og i KDP: «Terreng med større 
helning enn 1:3 skal ikke utbygges og heller ikke reguleres til utbyggingsformål».  
I planforslaget er imidlertid terreng brattere enn 1:3 foreslått regulert til fritidsbebyggelse. 
Dette er i strid med overordnet plan og det er ikke i tråd med anbefalinger i Veileder for 
fritidsbebyggelse (MD, 2005). I veilederen fra departementet anbefales ikke bebyggelse i 
terreng brattere enn 1:4. Å tillate bebyggelse i bratt terreng og samtidig ha bestemmelser 
som gir klare begrensninger for høyder på fyllinger og skjæringer og bevaring av mest mulig 
vegetasjon vil by på utfordringer. Reguleringsplanen er generelt lite detaljert, og det er 
uklart hvilke terrenginngrep som vil komme som følge av stikkveier og avkjørsler til tomtene 
mm. 

Fylkeskommunen anbefaler derfor at planen revideres i tråd med overordnet plan og avsetter 
areal brattere enn 1:3 til grønnstruktur.  
Det er regulert inn en kjøreveg vest for arealet avsatt til fritidsbebyggelse, gjennom et LNF- 
område. Denne vegen er ut fra det vi kan se ikke inne i overordnet plan og er følgelig ikke 
konsekvensutredet. Plankartet vist i planbeskrivelsen har heller ikke inntegnet denne vegen. 
Det er derfor også uklart om dette vegarealet er regnet inn i arealoppgaven til planen.  
På bakgrunn av manglende planavklaring anbefaler fylkeskommunen at denne vegen tas ut 
av planforslaget. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Ved første gangs behandling av planforslaget i plan- og miljøutvalget foreslo 
kommunedirektøren at et alternativt plankart også ble lagt ut på høring, med alternativ 
veiføring og der blant annet overordnede føringer om å ikke bygge i bratt terreng ble 
hensyntatt. Ved politisk behandling ble det besluttet at kun forslagsstillers plankart og 
bestemmelser skulle legges ut til offentlig ettersyn.  

Problemstilling om bygging i bratt terreng i strid med overordnet plan ble også løftet fram til 
politisk behandling. Det ble ikke gitt støtte til kommunedirektørens vurderinger mht. bratt 
terreng i denne planbehandlingen. I sin merknad gir fylkeskommunen faglig støtte til 
kommunedirektørens vurderinger og forslag til endring ved at byggeformål tas ut i de bratte 
områdene. Kommunedirektøren tar merknaden om bygging i bratt terreng kun til orientering 
da en ny vurdering av disse områdene regulert til annet enn byggeområder kan være å anse 
som en omkamp i forhold til tidligere politisk behandling. På bakgrunn av manglende 
planavklaring for inntegnet veg ut av planområdet mot vest, foreslår kommunedirektøren at 
denne tas ut av plankartet slik at vegformål er knyttet sammen med formål avsatt til 
byggeområder der veg også avsluttes.  

Merknad forts. 
Klima, miljø og energi 
Ved varsel om oppstart påpekte fylkeskommunen viktigheten av å vurdere alternative 
energikilder og å innarbeide bestemmelser til planen som er med på å bidra til å redusere 
klimaavtrykket i prosjektet. Dette er ikke videreført i planarbeidet som forutsetter at 
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alternative energikilder vurderes i forbindelse med byggesak. Dette er ikke i tråd med de 
forventningene fylkeskommunen har til at alle prosjekter må bidra til å redusere 
klimaavtrykket om de omforente regionale og nasjonale klimamålene skal nås. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Energiforbruk og klimagassutslipp er tett knyttet sammen. Selv om norsk vannkraft er 
fornybar med minimale utslipp, er vi en del av et europeisk kraftmarked der kull, olje, gass, 
og kjernekraft inngår i produksjon av strøm.  
 
Kommunedirektøren vil understreke at fremtidig utbygging må ta høyde for målene som er 
satt for 2030 og videre for 2050 (Parisavtalen/klimamål). Vi er på «kode rød» i forhold til 
klimautfordringene, uttrykker FNs generalsekretær, og planer som vedtas i dag skal bygges 
ut de kommende årene og danne grunnlag for utslipp 2030/2050 og lenger.  
 
I forhold til energibruk, har forslagsstiller innarbeidet følgende tillegg under pkt. 1.12  
Krav til byggesøknad: «Ved utbygging etter pkt. 2.1.1 - Fritidsleiligheter i flere etasjeplan skal 
bruk av alternative energikilder fremgå av byggesøknaden».  
Det er forøvrig ingen andre bestemmelser om klima, miljø eller energiforsyning  i 
planbestemmelsene.  
 
KLIMA OG MILJØKRAV 
Gjennomgang av lovverk og forarbeider til plan- og bygningsloven og annet lovverk gir 
bakgrunn og grunnlag for å svare ut merknader om krav i regulerings-bestemmelser.  
Det følger også av kommuneloven § 1 at det kommunale og fylkeskommunale folkestyre skal 
underordnes «det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling».1 
 
Lovverk og nasjonale føringer som styrer kommunens forvaltning av arealbruk i 
reguleringsplaner er gjennomgått i eget notat, - Lov-/hjemmelsgrunnlag ift. krav til klima og 
miljø i reguleringsbestemmelser, vedlegg 10. Notatet viser bakenforliggende lovgrunnlag. Ut 
over dette gjelder TEK17 krav til Ytre miljø (kap9), Klima og livsløp (kap17) 
 
Krav til klima og miljø er hjemlet i teknisk forskrift (TEK) og all utbygging som styres av 
denne. Revisjon av TEK17 som trådte i kraft 1. juli 22 har oppdatert krav til ytre miljø (kap9), 
energieffektivisering (kap14), og nytt kapittel om klima og livsløp – (kap 17).  
 
Rettslige rammer, skranker mv. er kommentert og det vises til bestemmelser i plan- og 
bygningslovens § 12-7. I notatet gjennomgås dette og kommunedirektøren peker på pbl §§ 
12-7 pkt. 3 og 12 som hjemmels-grunnlag for at krav kan settes.  

OPPSUMMERING 
Med hensyn til innslagspunkt for krav til klimagassberegninger, dokumentasjon av 
klimagassreduksjon og vurdering av alternative energikilder og energibruk, foreslår 
kommunedirektøren at det legges frem en sak for politisk behandling i kommunestyret 
snarest der disse problemstillinger og forslag til krav i reguleringsplaner legges frem for 
politisk behandling. Kommunedirektørens forslag vil der være av prinsipiell karakter der krav 
settes ved planoppstart/offentlig ettersyn som premiss for planarbeidet og ikke ved 

 
1 Plan- og bygningsrett, del I, Planlegging og ekspropriasjon, 3. utgave, 2018, s. 85-87 
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sluttbehandling av pågående planer.  
 
Kommunedirektøren foreslår å ta merknaden til energi, klima og miljø til orientering og dels 
til følge. Kommunedirektøren forslår at gjeldende krav til klimagassregnskap, endring TEK17 
kap. 17, vedtatt gjeldende fra 1. Juli 2022, tas inn som krav i reguleringsbestemmelser uten 
overgangsperiode på 1 år. Dette medfører at krav til klimagassregnskap i byggesøknad 
gjelder fra planens vedtaksdato for leilighetsbygg i 2 etasjer med 4 eller flere boenheter.  
 
Tillegg pkt 1.12 
Det skal utarbeides klimagassregnskap i henhold til TEK 17, § 17-1 iht. veiledning TEK og veileder 
klimagassregnskap.  Det gis ikke unntak fra bestemmelse om overgangsordning for krav til 
dokumentasjon av klimagassregnskap ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
 
4. Statens vegvesen, brev av 3.12.2020,  

Veier innenfor planområdet skal sikres mot utforkjøring med rekkverk i tråd med Statens 
vegvesens håndbøker N100 Veg- og gateutforming og N101 Rekkverk og vegens 
sideområder. Veiene skal brøytes slik at de er fremkommelige med utrykningskjøretøy til 
enhver tid jf. planbestemmelsene punkt 3.1. Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 
vurderes som god, og lastebil kan trafikkere veien.  
Statens vegvesen forutsetter at også veier og kryss/avkjørsler er planlagt iht. Håndbok N100, 
og ber om at krav som sikrer dette inkluderes i reguleringsbestemmelsene. Dette er viktig for 
å få et mest mulig realistisk grunnlag for plankartet og senere gjennomføring. 
Fremkommelighet for renovasjonsbil og ev. behov for arealer til snuplass bør vurderes, 
dersom det ikke er gjort.  
 
Vi vil minne om at håndbok N101 er under revisjon, og den reviderte normalen N101 
Trafikksikkert sideterreng skal erstatte dagens versjon når den er ferdig i 2021.  
Siktlinjer i avkjørsel fra Storsteinsvegen er ikke påtegnet plankartet, vi forutsetter at dette 
kommer på plass før sluttbehandling av planen.  
Etter avtaler med grunneiere kan det tilrettelegges for skiløyper innenfor hele planområdet, 
også innenfor arealer avsatt til byggeområder jf. planbestemmelse punkt 1.10. 
Trafikksikkerhet er ikke omtalt i planbeskrivelsen, men vil være et viktig vurderingstema der 
skiløyper er aktuelt. Ut ifra vårt sektoransvar for trafikksikkerhet anbefaler vi at det i 
planbestemmelse punkt 1.10 sikres at trafikksikkerhet blir vurdert før nye skiløyper blir 
etablert. 

Kommunedirektørens kommentarer: 
Krav til planlegging og bygging av veier, kryss og adkomster iht. håndbok N100, - Statens 
vegvesen, er innarbeidet i bestemmelser. 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering.  

  


