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Høringssvar fra NVE - forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 for 

eksisterende bygg  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til høringsdokumenter oversendt 25. februar 2015, 

og e-post 22. mai med avklaring av utsatt frist til 29. mai.  Vi beklager forsinkelsen.  

NVE har det overordnede ansvaret for de statlige forvaltningsoppgavene knyttet til forebygging av 

skader forårsaket av flom og skred.  Det er kommunene som har ansvaret for at arealplanlegging og 

byggesaksbehandling ivaretar sikkerheten mot flom og skred.  Tiltakshaver har også et ansvar for sikker 

utbygging.  

NVE har ingen kommentar til forslaget til endringer i SAK10. Vi har heller ikke kommentarer til 

forslaget om forenkling av tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boenhet i TEK10. 

Når det gjelder forslaget om forenkling av sikkerhetskrav ved tiltak på eksisterende bygg i fareområder, 

høringsnotatet punkt 3.2, har vi følgende merknader: 

Slik NVE leser forslaget kan vi ikke se at endringene innebærer vesentlige negative konsekvenser for 

sikkerheten mot flom og skred. Personsikkerheten vil etter vår vurdering bli ivaretatt.   

NVE finner grunn til å peke på at forslaget vil innebære at det bør stilles krav til faglige vurderinger av 

fare, og det bør gjøres en avgrensning av faresoner for 20-års flommen (F1) og 100-årsskredet (S1).  I 

dag kan disse vurderingene gjøres skjønnsmessige, med dispensasjoner (jf. Tranøybrevet), hvor det 

legges mer vekt på det konkrete tiltaket enn på flom- og skredfaren.  

Det gjøres i § 7-3 unntak for tiltak som ligger innenfor områder med fare for kvikkleireskred.   

NVE mener det er nødvendig å ta stilling til om unntaket skal gjelde alle områder hvor det potensielt er 

fare for kvikkleireskred, eller om det må være påvist en reell fare for kvikkleireskred. Områder som 

ligger under marin grense er potensielt utsatt for kvikkleireskred. Etter NVEs syn bør områder som 

potensielt kan være utsatt for kvikkleireskred omfattes av unntaket, dersom det ikke foreligger mer 

nøyaktig kunnskap.  For områder der det er gjort mer nøyaktige undersøkelser, og det på faglig grunnlag 

er påvist en reell fare for kvikkleireskred, bør denne kunnskapen legges til grunn.  Det samme gjelder 

dersom undersøkelser har vist at det ikke foreligger fare for kvikkleireskred.  
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Videre mener NVE at det må framgå at vurderingen av fare for kvikkleireskred må knyttes til 

områdestabilitet. I mange tilfeller vil det kun være geoteknisk fagkyndig som kan avgjøre om det er reell 

kvikkleireskredfare.  For vurdering av områdestabilitet viser vi til NVEs veileder nr. 8-2014 «Sikkerhet 

mot kvikkleireskred» og NVE/NGI-veileder «Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner». I praksis 

vil også SAK10 § 4-1 c) nr. 6 (mindre fylling eller planering av terreng) være relevant ved «små» 

terrengtiltak, da det her ikke er gjort tilsvarende begrensning av unntaket for tiltak i områder med fare 

for kvikkleireskred.   

Avslutningsvis finner NVE grunn til å bemerke at det er viktig at begrepet «tiltak» brukes konsekvent i 

omtalen av endringsforslagene, både i forskriftstekst og tilhørende høringsdokumenter. I høringsbrevet 

brukes begrepet «arbeider», noe NVE mener er uheldig, fordi arbeider slik vi forstår det også omfatter 

anleggsfasen, og ikke bare det ferdige tiltaket. 
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