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Moss - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for kryssutbedring 
mellom fv316 Osloveien og Peer Gynts vei. 

Vi viser til deres oversendelse datert 09.03.2020.  
 

Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å gi økt trafikksikkerhet og 
fremkommelighet for alle trafikanter i krysset mellom fylkesvei 316 (Osloveien) og Peer Gynts vei i 
Moss kommune Området er i kommuneplanens arealdel satt av til vegareal, næringsbebyggelse og 
friområde. Området er i dag regulert til kjøreveg, industri sør for Peer Gynts vei og offentlig 
friområde på nordsiden av Peer Gynts vei. Området vest for fylkesveien er ikke regulert. 
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima 
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder 
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.  
 
Fylkesmannens innspill  
Grunnforurensning 
Det er registrert forurenset grunn innenfor planområdet (156-D og 156-E). Denne forurensingen er 
ansett som akseptabel forurensing med dagens areal- og resipientbruk. Andre deler av området kan 
også inneholde forurensning i grunnen. Vi viser i den forbindelse til forurensningsforskriftens 
kapittel 2 «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider», som kommer til anvendelse 
ved terrenginngrep der det er mistanke om forurenset grunn. Kommunen er ansvarlig etter kapittel 
2, og tiltakshaver har etter § 2-4 en utredningsplikt for tiltaket. Påvises grunnforurensning, må 
nødvendige tiltak settes i verk, jf. ulike paragrafer i Kapittel 2. Forurenset grunn tas inn som tema i 
ROS- analysen. 
 
Støy 
Vi viser til at støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med Klima- og 
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miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016. Støyfaglige utredninger må 
følge saken ved offentlig ettersyn og eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen. 
Bygg- og anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i tabell 4. Basisverdiene i 
tabellen gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker. For lengre driftstid skjerpes 
grenseverdiene for dag og kveld som vist i tabell 5. 
 
Fremmede arter 
Fremmede organismer er et stadig økende problem, og regnes som en av de største truslene mot 
naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. Naturmangfoldlovens kapittel IV og forskrift om 
fremmede organismer utdyper den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldlovens § 6. For 
virksomheter eller tiltak som kan medføre utilsiktet spredning eller utslipp av fremmede organismer 
stiller aktsomhetsplikten krav om at den ansvarlige i rimelig utstrekning treffer tiltak for å hindre slik 
spredning.  
 
Landskap og friluftsliv 
Vi ber den videre planleggingen ta hensyn til landskap og natur. Vi viser her til Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019 der 
det fremgår at kommunene skal ta hensyn til verdier av natur, landskap og friluftsliv.  
 
 
Øvrige statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 2020 av 29.01.2020 og 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 
14.11.2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen 
seniorrådgiver 
Klima- og miljøvernavdelingen 

  
 
Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Deres ref.:  35680/2020-2020/83418 Vår ref.:  20200325 Moss, 25.03.2020 
 
 
 
Viser til varsel om oppstart av planarbeid 
Kryssutbedring fv. 316 Osloveien og Peer Gynts vei i Moss kommune 
 
Contiga AS har noen kommentarer/forslag til den foreløpige skissen. 
 
Flytting av busslomme til syd for Peer Gynts vei: 
Dette vil redusere synsfeltet for vår uttransport fra Contiga, og dermed bli en økt ulykkesrisiko. Ved 
å flytte gang/sykkelvei østover nord for laboratoriet vårt vil denne strekningen bli i blindsonen for 
utkjøringen. Fra Peer Gynts vei vil også en buss i busslommen hindre utsynet til denne trafikken. 
Beboere på vestsiden av Osloveien må krysse veien og dette kan like gjerne gjøres nord for Peer 
Gynts vei. For beboere på østsiden av Osloveien vil de fleste her komme fra området nord for Peer 
Gynts vei og vil ved å beholde nåværende busslomme slippe å krysse veien for å ta bussen i 
sørgående retning. 
Contiga ber derfor om at nytten av å flytte busslommen på østsiden av Osloveien til sør for Peer 
Gynts vei vurderes på nytt.  
 
Planområdet: 
En stor del av planområdet berører all inn- og ut transporten av fabrikken, så vi ønsker en nærmere 
diskusjon om hva som er tenkt rundt dette, da kanskje spesielt i anleggsperioden.  
 
Befaring: 
Contiga ønsker en befaring slik at vår drift og produksjon blir minst mulig berørt. Vi tenker da både 
på anleggsperioden og valg av endelig løsning for krysset. 
 
 
Med vennlig hilsen 
CONTIGA AS 
 
Ola Malum 
Fabrikksjef Moss 

Viken Fylkeskommune
Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Att: Nina-Merethe Hanssen

Merking: 2020/83418 Fv. 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei



 

Postadresse 

Hafslund Nett AS  

Postboks 990, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Hovedkontor  

Drammensvn. 144, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Internett 

www.hafslundnett.no 

firmapost@hafslundnett.no 

Telefon 

+47 22 43 58 00 

 

Bankkonto 

6468.05.20877 

Foretaksregisteret 

NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 

2020-03-09 

 

Vår dato 

2020-03-26 

Deres referanse 

2020/83418 Fv. 316 

Kryssutbedring Peer Gynts 

vei 

  

Vår referanse 

96611 

 

Viken Fylkeskommune 

Postboks 220 

1702 Sarpsborg  

Vår saksbehandler 

Hanne Korsvold 

Mail: hanne.korsvold@hafslund.no 

 

 

 

 Kopi til 

      

 

 

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – KRYSSUTBEDRING FV. 316 OSLOVEIEN 
OG PEER GYNTS VEI I MOSS KOMMUNE 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart av planarbeid – kryssutbedring fv. 316 
Osloveien og Peer Gynts vei i Moss kommune. Høringsfristen er 2020-04-17og uttalelsen er dermed 
innen fristen. 

 
HN har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Moss kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).  
 
Det er vedlagt kart over nettselskapet sitt regionalnett innenfor området. For kart over nettselskapet sitt 
distribusjonsnett, kan det tas kontakt med Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-
prosjektering. 

1 Elektriske anlegg i planområdet 
HN har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta høyde 
for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også 
viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 

2 Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett) 
Planområdet har høyspenningsanlegg innenfor/nær planområdet som er bygget etter anleggskonsesjon gitt 
av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget etter 
anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven. 

2.1 Eksisterende kraftledning 
HN har regionale kraftledninger innenfor planområdet. Kraftledningene har byggeforbudsbelter som 
innebærer restriksjoner for arealbruken. Byggeforbudsbeltet langs de aktuelle kraftledningene er totalt 20 
meter, det vil si 10 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen. Nettselskapet ber om at 
traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – 
høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som 
medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. Kraftledningen har 
restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv.  

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.  
 

2.2 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:  
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta 
hensyn til det elektriske anlegget. HN oppstiller en del vilkår for at eventuelle omlegginger av 
nevnte kraftledninger skal kunne gjennomføres. 

• Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må minimum 
ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag. 



 

 

 

• Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid før 
omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og bør tas hensyn 
til ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av 
de enkelte tiltakene i planen. 
 

• Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning eller kabelanlegg, må det påregnes at det 
kan bli nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor 
lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig forsyning av 
strøm til kundene, jfr. også leveringsplikten i energiloven § 3-3. 
 

• Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om endringer i 
de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i anleggskonsesjon forutsetter 
blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full kostnadsdekning, slik at nettkundene 
ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil kreve full kostnadsdekning for omlegging. 
Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres. 

3 Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

3.1 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan 
det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt 
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og 
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.  
 
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel 
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 
 

3.2 Behov for ny nettstasjon  
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengig av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette 
skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet.  Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser 
mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 
 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det 
stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v. 
 



 

 

3.3 Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av 
nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  
 
Det må avklares i hvilken grad eksisterende kabler eventuelt kan benyttes, og om nye kabler må 
legges. Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen. 
 
For henvendelser om omlegging/flytting av eksisterende nett ber nettselskapet om at det sendes en 
henvendelse til Teknisk kundesenter: 
https://www.hafslundnett.no/byggegrave/bygge_nytt__rive_eller_forandre_/12299 

4 Andre forhold 

4.1 Vedlagt kart 
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger: 

- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid 
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig 
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres 
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

4.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i 
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Arealer som brukes til eller i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. 
vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 
4.3 Annet  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
 
Dersom det skulle være noen spørsmål til vår uttalelse ber vi om at disse rettes skriftlig.  Alle tekniske 
spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Hafslund 
Nett.  

 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Hanne Korsvold 
Avdeling rettigheter 
 
 
Vedlegg:  
Kartutsnitt 
Restriksjoner sikkerhet for regionale luftlinjer  
 

mailto:firmapost@hafslundnett.no


 

 

INFORMASJON 

 

Generelle restriksjoner gjeldende for angitte kraftledninger: 

 
47 kV kraftledninger  Tegneby-Moss3 og Tegneby-Moss1 og 2 har klausulerte byggeforbudsbelter på totalt 20  

meter, det vil si 10 meter til begge sider fra ledningenes senter.  

 

1. Byggeforbudsbeltene gjelder mellom til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, 
sålekant mm.) og det godtas ikke noen form for bygningsmessig aktivitet innenfor dette området uten 

godkjennelse fra Hafslund Nett.  

 

2. Det tillates ikke etablering av veier, vegskilt, gatelys, parkeringsplasser, lagerplasser, m. v. innenfor det 

klausulerte byggeforbudsbeltet uten at Hafslund Nett er forelagt planer for dette og søknad er godkjent. 

 

3. All bruk av kraner og heiseanordninger nærmere kraftledningen enn 30 m, skal i god tid varsles Hafslund Nett, 

slik at overvåking kan foretas og eventuelt kraftledningen utkobles. Ved anleggsarbeider pågående over tid 

innenfor denne avstand, skal det inngås en anleggsavtale oppsatt av Hafslund Nett som inneholder restriksjoner 

for arbeid innenfor denne sektor. Henvendelser rettes til tlf. 815 30 400 

 

4. Hafslund Nett skal til enhver tid ha adgang til fundamenter, master og liner med nødvendig utstyr for å kunne 

utføre drift og vedlikehold. 

 

5. Det må ikke forekomme gravearbeider nærmere enn 5 m fra master og kabelanlegg uten netteiers godkjennelse. 

 

6. Det skal være en frisone på minst 3 m mellom mast og parkeringsplass samt skulder for vei og gang- / 

sykkelvei.  Parkeringsplass og vei skal avgrenses mot mast med «ikke flyttbar» delestein eller autovern. 

Etablering av parkeringsplasser innenfor byggeforbudsbeltet skal på forhånd godkjennes av Hafslund Nett. 

 

7. Det tillates ikke heving av terrenget innenfor byggeforbudsbeltet før det er fremlagt planer for dette og disse er 

godkjent av Hafslund Nett. 

 

8. Innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte tillates ikke beplantning med høytvoksende trær som må felles eller 

toppes når de vokser opp under ledningene. Det kan imidlertid tillates at det beplantes med lavtvoksende 
prydbusker eller dvergfuru som ikke vil skape slike problemer. 

 

9. Lekeplasser, idrettsplasser eller plasser hvor det periodevis kan oppholde seg mennesker tillates ikke etablert 

innenfor kraftledningens klausulerte byggeforbudsbelte. 

 

10. Veier, gangstier, fortau og sykkelstier som krysser eller parallellføres under kraftledningen må ha en høyde 

mellom topp veilegeme og nærmeste strømførende line på minst 7,1 meter i ugunstigste tilfelle, det vil si ved 

skeiv islast eller + 80º C ledertemperatur. Krav til fri høyde under normale driftsforhold vil være høyere og må 

beregnes for det enkelte tilfelle. 

 

11. Signalkabel skal ha direkte avstand til de strømførende linene på minst 6 m i ugunstigste tilfelle. 
 

12. Direkte avstand mellom lampehode for belysningsmaster og nærmeste strømførende line skal etter Hafslund 

Nett sitt interne krav være minst 6,1 m og minst 3,1 m vannrett ut til siden for ytterste strømførende line. 

Plassering av høye belysningsmaster for idrettsanlegg i nærheten av kraftledninger må avklares i hvert tilfelle. 

 

13. Samtlige kostnader med omlegging av regionale elanlegg i forbindelse med reguleringer og prosjekter må 

dekkes av tiltakshaver i sin helhet. PS! Førstegangsoppmøte av Hafslund Nett sin sikkerhetsmann er gratis. 

Videre sikkerhetsoppfølging må kjøpes av entreprenør som er godkjent av Hafslund Nett. 
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Kartutsnittet er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt jobb/prosjekt. Kartutsnittet skal
ikke overleveres til andre uten netteiers samtykke. Dette forhold er regulert ved forskrift og mislighold kan
straffes i henhold til straffelovens §§294 og 405a Dokumentasjonen må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes. Det tas forbehold om at alle
datasett er presentert på kartutsnittet , traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig skjer 
ajourhold i nettet.
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Dato:  27.03.2020 
Vår ref:  20/00979-2 
Deres ref: 33799/2020 - 2020/83418 

 

Uttalelse- Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
kryssutbedring av fv.316 Osloveien og Peer Gynts vei i Moss 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 9. mars 2020. 
 
Om DMF 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for økt trafikksikkerhet og bedre 
fremkommelighet i kryssområdet for alle trafikanter. Planen er vurdert til å ikke å 
omfattes av KU-forskriften.  
 
Uttalelse 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeidet.  
 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre 
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Unni Garberg 
Seksjonssjef Seniorrådgiver 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Kryssutbedring Fv 316 

Osloveien og Peer Gynts vei - Moss kommune, Viken 

Vi viser til varsel om oppstart datert 09.03.2020. 

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 gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.   

  

http://www.miljøkommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.norskvann.no/
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

  

  

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
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NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Susan Tanja Solbrå 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

   

   
 

  

   

   

 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Svar - varsel   om oppstart - planarbeid - kryssutbedring fv. 316 Osloveien - 
Peer Gynts vei - Moss kommune 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
  
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs 
uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Administrasjon 
 
 
 Elisabeth Askim     Helle G Nielsen    
 Avdelingsdirektør     Seksjonssjef     
  
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hONLL-0004DF-3Z&i=57e1b682&c=ti5QWvQBKJrRLXqLqwHqdW3yTXHuyWnLRT7Mbf5pLMd7aFlhL-wywLfrHla0c23rcit_dkmu_RMcAW04SGpZSdYulb-zZGvQJ6qW1V0sgDS1OpxaIh-A38nLzCh5zNKy_-YaB856ZsFPxJLFOp-6BZxxuDgE11hx4RMwM0sBjae21uV4T3iux498a4bRVR8_RYQgzAHaVF5HIe5fNG_Adg
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