Vassdragsforvaltning - Sjekkliste

01.12.17, kopiert fra Lovdata

Lover, forskrifter, planer relevant for vassdragsforvaltning
- forvaltning av elver, bekker, vann, dammer med kantsoner
Vannressursloven § 5, 7 og 11
§ 5 (forvalteransvar og aktsomhetsplikt)
Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne
eller private interesser.
Vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og
ulempe for allmenne og private interesser. Denne plikten gjelder så langt den kan
oppfylles uten uforholdsmessig utgift eller ulempe. Vassdragsmyndigheten kan ved
forskrift fastsette nærmere regler om planlegging, gjennomføring og drift av bestemte
typer vassdragstiltak.
Vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for
mennesker, miljø eller eiendom.
§7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)
Ingen må hindre vannets løp i vassdrag uten hjemmel i denne lov.
Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan få
avløp gjennom infiltrasjon i grunnen.
Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre infiltrasjon i grunnen,
dersom dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader.
§ 11 (kantvegetasjon)
Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et
begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for
planter og dyr.
Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med
vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget.
Grunneieren, tiltakshavere og berørte fagmyndigheter, kan kreve at kommunen fastsetter
bredden på beltet. Bredden kan også fastsettes i rettslig bindende planer etter plan- og
bygningsloven.
Vassdragsmyndigheten kan i særlig tilfelle frita for kravet i første ledd. (NVE)

Plan- og bygningsloven
§ 1 Lovens formål
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner.
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.
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Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser
for miljø og samfunn skal beskrives.
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk
utforming av omgivelsene.
§ 1-2 Lovens virkeområde
Når ikke annet er bestemt, gjelder loven for hele landet, herunder vassdrag.
§ 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere
sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette
er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter
tomtefestelova.
Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.
Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har
tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til
landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4.
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.
§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§
11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser
§ 5-1 Medvirkning
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal
påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller
private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand
til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
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§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag
Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens
arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional
betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs
saksområde.
Andre kommuner kan fremme innsigelse mot forslag til slike planer i spørsmål som er av
vesentlig betydning for kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur- eller
kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging.
Sametinget …
Dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig
planretningslinje, statlig eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan
det fremmes innsigelse.
Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for
høringen av planforslaget. Innsigelse skal begrunnes.
11-8 Hensynssoner
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som
har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i andre ledd bokstav a til
f, kan markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og
bestemmelser. Det kan angis flere soner for samme areal.
Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og
retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å
ivareta det hensynet sonen viser.
Det kan fastsettes følgende hensynssoner:
a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.
Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter, jf.
§ 1-6, innenfor sonen.
b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur.
Det kan gis bestemmelser om krav til infrastruktur i et utbyggingsområde, både som
forbud eller påbud med hjemmel i § 11-9 nr. 3 og nr. 4.
Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, mineralressurser, friluftsliv,
c) grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med
angivelse av interesse.
For randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder kan det, samtidig med
fastsetting av verneforskrift for nytt verneområde eller revisjon av verneforskrift eller
forvaltningsplan for etablerte verneområder, fastsettes bestemmelser for å hindre
vesentlig forringelse av verneverdiene i verneområdet.
Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta
interessen i sonen. ……………………….
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§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6
Til arealformålene nr. 5 og 6 i § 11-7 kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser
om:
omfang, lokalisering og utforming av bygninger og anlegg til landbruk og reindrift som
nevnt i § 11-7 andre ledd nr. 5,
at spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen bebyggelse kan tillates
2. gjennom behandling av enkeltvise søknader eller reguleringsplan når formålet,
bebyggelsens omfang og lokalisering er nærmere angitt i arealplanen,
3. bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn,
å tillate nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 100-metersbeltet langs
4.
sjøen med sikte på landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur og ferdsel til sjøs,
at det for områder inntil 100 meter langs vassdrag skal være forbudt å sette i verk
bestemt angitte bygge- og anleggstiltak. I slikt område kan det også gis
5.
bestemmelser for å sikre eller opprettholde kantvegetasjon, og for å sikre
allmennhetens tilgang til strandsonen,
6. ferdsel i områder med spesielle vernehensyn og på sjøen,
hvilke artsgrupper eller arter av akvakultur som enkeltvis eller i kombinasjon kan
7.
etableres.
1.

§ 11-16.Innsigelse og vedtak av departementet
For innsigelse til kommuneplanens arealdel gjelder §§ 5-4 til 5-6. Dersom innsigelsen
knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de
øvrige delene av kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.
Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de
endringer i kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd.
Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av
planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot
nasjonale interesser eller regional plan. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg
før departementet treffer vedtak. Kommunen må innen tre måneder etter at departementet
har mottatt den være underrettet om at planen kan bli endret.
Departementets vedtak kan ikke påklages.
§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan
…………..
Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i
privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest ti år etter at planen er
vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder
etter planen, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. Tiltakshaver er ansvarlig
for å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens vurdering.
§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger
For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides
planprogram etter reglene i § 4-1.
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Forslaget skal også gjøres tilgjengelig
gjennom minst én avis som er alminnelig lest på stedet og elektroniske medier. Frist for å
gi uttalelse skal være minst seks uker. …………….
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§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer,
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. ………
§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.
Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge
forbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille
særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.
Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser,
sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte
sikringstiltak.

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.
Bygge- eller rivingsarbeid, graving, sprenging eller fylling kan ikke igangsettes uten at de
ansvarlige på forhånd har truffet nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på
person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk.
Maskiner, stillaser og alt utstyr for byggearbeid skal være forsvarlig innrettet og
vedlikeholdt, og driften skal være ordnet slik at fare for liv og helse ikke oppstår.
Kommunen kan gi de pålegg den finner påkrevd for at disse bestemmelser blir holdt,
herunder om grunnundersøkelser.
§ 28-8 og 29-10 Forskrifter om ivaretakelse av miljø
Departementet gir forskrifter for ivaretakelse av miljø, herunder naturmangfold, i
forhold som omfattes av dette kapittelet.

Naturmangfoldsloven
§ 1 (lovens formål)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden,
også som grunnlag for samisk kultur.
§ 4 (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde
og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte
naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så
langt det anses rimelig.
5

5 (forvaltningsmål for arter)
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er
nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de
øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.
Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer.
Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å
sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.
§ 6 (generell aktsomhetsplikt)
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på
naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en
tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene
for tillatelsen fremdeles er til stede.
§ 7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
§ 9 (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Forurensningsloven
§ 1 (lovens formål)
Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling
av avfall.
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Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og
selvfornyelse.

Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.
§ 1 Lovens formål
Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og
deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med
naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor
disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt
avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet
Hensynet til fiskeinteressene og ivaretakelse av fiskens og andre ferskvannsorganismers
økologiske funksjonsområder skal innpasses i planer etter plan- og bygningsloven i
kommune og fylke.
Departementet kan gi bestemmelser om at fysiske tiltak, herunder terskler og fiskehøler
skal godkjennes.
Departementet kan forlange at tiltak, anlegg eller annen virksomhet som er satt i verk i
strid med bestemmelsene i denne paragraf fjernes og at den opprinnelige tilstand i
vassdraget blir gjenopprettet. Dersom pålegget ikke blir etterfulgt innen den frist som blir
satt, kan departementet la arbeidet bli utført for vedkommendes regning. Utgifter ved dette
er tvangsgrunnlag for utlegg.
Annet ledd gjelder ikke for kraftutbyggingstiltak som krever konsesjon etter lov 14.
desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer eller vannressursloven, og heller ikke for
andre tiltak som krever konsesjon etter vannressursloven, med mindre formålet med
tiltaket er å øke fangsten av fisk på stedet, forskyve fangsten av fisk i vassdraget, eller
forandre én eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse.

Miljøinformasjonsloven

2004/2009

§ 1 Lovens formål
Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved
gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og
miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål.
Loven skal også fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige
beslutningsprosesser av betydning for miljøet.
§ 20 Retten til å delta i beslutningsprosesser knyttet til utformingen av regelverk, planer
og programmer
(1) Offentlige myndigheter skal i forbindelse med arbeidet med utformingen av
regelverk, planer og programmer som kan ha betydning for miljøet, gi allmennheten
mulighet til å komme med innspill. Dette skal gjøres på stadier og med tidsrammer som
sikrer reell mulighet til å påvirke beslutningene. Allmennheten skal i denne forbindelse
gis nødvendig informasjon.
(2) For regelverk, planer eller programmer som kan ha vesentlige konsekvenser for miljøet,
skal det gjennomføres en offentlig høring. Slik høring skal gjennomføres i god tid før saken
blir avgjort. Ved høringen skal det foreligge en redegjørelse for forslagets virkninger for
miljøet. Offentlig høring kan unnlates i den grad ………..

7

Friluftslivloven
Vassdragsreguleringsloven
Industrikonsesjonsloven
Kulturminneloven
Granneloven
Skogbruksloven
Jordloven

Forskrifter

Vannforskriften
Mål
God kjemisk og økologisk tilstand for vannkvalitet skal nås innen 2021.
§ 1 (formål)
Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal
sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.
Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med
tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at
det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.
§ 12 (ny aktivitet eller nye inngrep)
Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette
medfører at miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom
dette skyldes
a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret
nivå i en grunnvannsforekomst, eller
b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en
vannforekomst fra svært god tilstand til god tilstand.
I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:
a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
vannforekomstens tilstand,
b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn
tapet av miljøkvalitet, og
c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende
teknisk gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med
rimelighet oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.
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Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

2004

§ 1 Forbud mot iverksettelse av tiltak i vassdrag
Uten tillatelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen er det forbudt å sette i
verk:
a fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av
) produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer,
fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av
b
fiskehøler og utlegging av større steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet
)
eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget, og
c fysiske tiltak for anadrome laksefisk eller innlandsfisk som har til hensikt å
) forandre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse.
Forbudet etter a og b gjelder uavhengig av hensikten med tiltaket. Forbudet etter a
og b gjelder ikke dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven
eller vannressursloven.
Fylkesmannen har ansvar for tiltak på strekninger som fører anadrome laksefisk
eller kreps.
Fylkeskommunen har ansvaret for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke
fører anadrome laksefisk eller kreps. Dersom det på den aktuelle strekningen finnes
arter eller bestander av innlandsfisk som fylkeskommunen ikke har
forvaltningsansvar for, skal avgjørelser fattes i samråd med fylkesmannen.
Fysiske tiltak etter første ledd som kan medføre spredning av organismer som ikke
er av stedegen stamme, krever tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.
Tillatelse etter forskrift om fremmede organismer kreves likevel ikke hvis tiltaket
kun kan medføre spredning av innlandsfisk innen samme kultiveringssone.
§ 3 Gjenoppretting
Dersom tiltak settes i verk i strid med denne forskrift kan fylkesmannen kreve
gjenoppretting av den naturlige tilstand i vassdraget.
Dersom pålegget ikke blir etterfulgt innen den frist som blir satt, kan fylkesmannen
la arbeidet bli utført for vedkommendes regning. Utgifter ved dette kan inndrives
ved utpanting.
§ 4 Straff
Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om
laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49

Forskrift om produksjonstilskudd (krav til jordbruket om kantsoner)
§4 Tilskudd til jordbruksareal
Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag
med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å
motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på
minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides.

TEK 17

9

Statlige og regionale retningslinjer

Regional Plan for Areal og Transport i Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune vedtatt desember 2015
Lokal blå- og grønnstruktur og egenart kommer lett under press ved kraftig by- og tettstedsvekst, og er
særlig viktig å ivareta når de prioriterte vekstområder blir tettere utbygd. (side 29)
Bevaring av store sammenhengende naturområder og grønne korridorer mellom områdene er derfor
særlig viktig. Det inkluderer å sikre forbindelser gjennom tettbygde områder, og å hindre
strukturbrudd ved utbygging f.eks. av samferdselstiltak.(side 30)

Stortingsmelding nr. 26 /2006-2007, om regjeringens miljøpolitikk og rikets
miljøtilstand
Kommunene oppfordres til å innføre byggeforbud nærmere innsjøer og vassdrag enn 50-100 meter, for å
verne og bevare biomangfoldet. Stortingsmeldingen oppfordrer også kommunene til å legge til rette for
en økosystembasert og bærekraftig forvaltning i arealplanleggingen, og at flerbruk skal avveies mot
hensyn til biologisk mangfold og kommende generasjoners interesser.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
i kommunene – på høring
Kommuneplanens arealdel må brukes aktivt for å oppnå en samlet arealdisponering som ivaretar
hensynet til et klima i endring. I planprogrammet skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et
endret klima innebærer behov for oppheving eller revisjon av gjeldende planer.
Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan være utsatt for farer, som for eksempel flom og
skred. For å kunne forebygge tap av liv, helse, kritisk infrastruktur og andre materielle verdier er det
nødvendig at det, gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser tidlig i planprosessen, vurderes om
klimaendringer gir endret risiko og sårbarhet for slike hendelser. Ved planlegging av nye områder for
utbygging, fortetting og transformasjon, skal det vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan
ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet i
uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne
strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Naturbaserte løsninger, eksisterende (våtmarker,
naturlige bekker mv.) eller nye (grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør
vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er
valgt bort

Vern – for eksempel: Vassdragene i Asker er vernet mot kraftutbygning
Stortingsmelding 14 (2015-2016) «Natur for Livet» side 127:
Det skjer likevel inngrep i vernede vassdrag som reduserer verneverdiene.
Regjeringen vil arbeide for at verneverdiene i vernede vassdrag opprettholdes eller eventuelt
gjenopprettes der det viser seg at negative påvirkninger har forringet verneverdiene. Verdiene skal ....
ivaretas gjennom .... eksisterende lovverk. Plan- og Bygningsloven er viktigst. Vurdere økt beskyttelse
gjennom områdevern etter Naturmangfoldsloven.
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Planvedtak i Asker

Askers Kommuneplan 2014 – 2026
Vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.04.2016
6.1. Grønne korridorer og grøntdrag i byggesonen (pbl. § 11-9, nr. 6)
I regulerings-, dele- og byggesaker skal aktuelle gangatkomster til overordnet
grønnstruktur og friluftsområde sikres/ gjennomføres.
Ved søknad om tiltak iht. pbl. §§ 20-1 og 20-2, skal det dokumenteres at store
trær og annen verdifull vegetasjon bevares og gis gode vekstforhold og at det
avsettes tilstrekkelig plass til rotsystem og krone. Ved søknad iht. §§ 20-1 og 20-2
skal det ved innsendelse av søknad redegjøres for hvordan store trær eller annen
verdifull vegetasjon er ivaretatt.
Dersom større trær fjernes eller skades, i strid med gitt tillatelse eller godkjent
reguleringsplan, kan kommunen kreve satt opp fullverdige erstatningstrær. Jf.
for øvrig pbl. § 32-3. Det samme gjelder for allébeplantning eller enkeltstående
trær som er regulert for bevaring innenfor arealformålet trafikkområde eller annet
formål langs veiene, jf. pbl. § 32-3.
I område A9, A12, HO2, BO8 og J9 skal prioriterte arter, viktige naturtyper,
biologisk mangfold og særlige landskapstrekk sikres. I reguleringsplan for område
A9 Elnes skal det settes av en buffersone mot kalklindeskogen som ivaretar
hensynet til naturmangfoldet. Nødvendige hensynssoner skal være avklart med
fylkesmannen før reguleringsplan kan fremmes for kommunal behandling.
6.2. Registreringer ved planarbeid
Biologiske registreringer skal kreves ved alt reguleringsarbeid. Ved registrering av
fremmede arter i planområdet, skal metode for bekjempelse av disse artene
beskrives i reguleringsbestemmelsene
7.1. Hensynssone naturmiljø / vassdragssoner (pbl. § 11-8, c og 11-9, nr. 6)
Innenfor hensynssonen skal naturverdier, vannmiljø, landskap, kulturminner og
friluftsinteresser ivaretas. Bygge- og anleggstiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2
og 203, samt fradeling av tomt til slike formål, er ikke tillatt.
Vannressurslovens § 11 om bevaring av kantvegetasjon, gjelder i disse områdene.
Ved søknadspliktige tiltak innenfor hensynssonen skal konsekvenser for
naturopplevelse, friluftsliv, natur- og landskapsverdi i og langs elveløpet
dokumenteres
7.2. Forbudsgrense mot vassdrag (pbl. § 11-9, nr. 5 og § 11-11, nr. 5)1
Der det langs bekker og vassdrag ikke er definert hensynssone, jf. punkt 7.1,
gjelder følgende forbudsgrense mot bekk/vassdrag: - 20 m avstand til hver side
av bredden i LNF-områdene og i grønnstrukturområdene - 10 m avstand til hver
side av bredden i byggeområdene.
Avstander måles horisontalt inn på land fra elve- eller bekkekant ved normal
vannføring.
Innenfor denne forbudsgrensen er bygge- og anleggstiltak som nevnt i pbl. §§ 201, 202 og 20-3, samt fradeling av tomt til slike formål, ikke tillatt.
Vannressurslovens § 11 om bevaring av kantvegetasjon gjelder i disse områdene.
Langs vassdragene skal det opprettholdes en vegetasjonssone på minst 10 meter,
målt horisontalt inn på land fra elve- eller bekkekant ved normal vannføring.
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Områder som i reguleringsplan er vist med særskilt angitt grense for inngrep langs
vann og vassdrag, omfattes ikke av den generelle forbudsgrense angitt over.
14.1. Krav til vannmiljø og lokal overvannshåndtering (pbl. § 11-9 nr. 3, 6)
Ved all arealplanlegging skal det utarbeides plan for overvannshåndtering.
Håndtering av overvann skal løses lokalt. Veileder for lokal overvannshåndtering i
Asker kommune 17.12.2014 legges til grunn for vurdering i plan- og byggesaker.
14.2 Flomveier (pbl. § 11- 8, bokstav a)
Naturlige flomveier skal i størst mulig grad bevares. Bygninger og anlegg ved
flomveier skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas. Det skal avsette areal
for nye flomveier ved planlegging og søknad om tiltak som berører eksisterende
flomveier. Ved etablering av flomveier skal omkringliggende arealer, som
bygninger og annen infrastruktur sikres mot flomskader.
Temakart for flomsoner, erosjon, flomveier, forsenkninger og stormflo i Asker
kommunes kartløsning skal legges til grunn i plan- og byggesaker.
Lukkede bekker (pbl. § 11- 8, bokstav a
Lukkede bekker kan kreves gjenåpnet ved planlegging og utbygging. Det tillates
ikke å lukke bekker. Det forutsettes at bekkeløpet og det omliggende arealet
tilknyttet bekken avpasses en klimatilpasset flomvannføring i henhold til Norges
vassdrags- og energidirektorats (NVE) retningslinjer for flom- og skredfare i
arealplaner (nr.2/2011, siste revisjon). Ved gjenåpning av lukkede bekker
forutsettes det at det foreligger nødvendig dokumentasjon av eventuelle
konsekvenser. Dokumentasjonen skal også inneholde en plan for gjennomføring
av eventuelle avbøtende sikringstiltak for omkringliggende arealer, bygninger og
annen infrastruktur.

Vedlegg 1
Grønnstruktur
Grønne korridorer og grøntdrag i byggesonen (pbl. § 11-9, nr. 6)
Sammenhengende grønne korridorer og grøntdrag (uavhengig av formål) i
byggesonen, inkl. forbindelser til overordnete friluftsområder, skal sikres og
videreutvikles. Grønne korridorer og grøntdrag ivaretar både landskap,
økologiske sammenhenger og ferdselsårer. Gatetrær og alléer langs veier og stier
sikres gjennom reguleringsplan.
Registreringer ved planarbeid
Ved all utbygging og i alt anleggsarbeid bør det sikres mot spredning av
fremmede arter. Det kan være aktuelt å kreve utarbeidet egne
miljøoppfølgingsprogram (MOP) i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet.
Hensynssone – båndlagte områder etter naturmangfoldloven
/naturvernloven(pbl. §11-8, bokstav d)
Sonen omfatter områder vernet i medhold av naturvernloven (av 1970), nå inngått
i Naturmangfoldsloven (av 2010). Alle områdene har egne forskrifter

Vassdragssoner og naturmiljø
Hensynssone naturmiljø/vassdragssoner (pbl. § 11-8, bokstav c og 11-9, nr.
Langs alle vassdrag inkl. bekker, vann og tjern, bør det opprettholdes og om mulig
utvikles/videreutvikles et naturlig vegetasjonsbelte som ivaretar viktige
økologiske funksjoner, motvirker erosjon og tjener flomsikring og friluftslivet.
Bygge- og anleggstiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2 og 20-3, samt fradeling av
tomt til slike formål, er ikke tillatt. Unntatt fra forbudet som kan tillates av
kommunen etter særskilt søknad er følgende: mindre anlegg for ferdsel og
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friluftsliv for allmennheten. utbedringer av nødvendige samfunnsnyttige/
tekniske anlegg. Vassdragssoner og naturmiljø Hensynssone naturmiljø /
vassdragssoner (pbl. § 11-8, bokstav c og 11-9, nr. 6)
Vedlegg 3
Naturmangfoldloven og utvalgte naturtyper
Prioriterte arter og utvalgte naturtyper er fastlagt med egne forskrifter hjemlet i
naturmangfoldloven. Disse er ikke særskilt vist på kommuneplankartet, men
registrerte forekomster ligger i en viss utstrekning innenfor hensynssone
naturmiljø / blå-grønn struktur / vassdragssoner. Prioriterte arter og utvalgte
naturtyper skal hensyntas ved all arealplanlegging og byggesaksbehandling,
og vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Plan for ivaretagelse av naturmangfoldet i Asker – vedtatt 05.02.15
Planens hovedmål: Naturmangfoldet skal prioriteres høyt for å opprettholde
balansen mellom vekst og vern i Asker, ref. vedtaket.
I planens innledning: De «blågrønne korridorene» i den tettbebygde delen av
kommunen er viktige for både naturmangfoldet, men også i folkehelsesammenheng og i forhold til klima og miljø.
Planen skal rulleres hvert 4. år og Rådmannen rapportere årlig konkrete tiltak og
måloppnåelse i forhold til planen.
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