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Fylkesmannens svar- Anmodning om trekke innsigelse samfunnssikkerhet - ny utarbeidet risiko - og sårbarhetsanalyse for
kommuneplanens arealdel- Nesodden kommune
Vi viser til oversendelse datert 4.4.2019 med utarbeidet konsekvensutredning og risiko- og
sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel. Vi vil på bakgrunn av de oversendte dokumentene
vurdere om vår innsigelse knyttet til samfunnssikkerhet, i brev datert den 15.8.2018, er
imøtekommet. Det oppgis i oversendelsen at kommunen vedtok kommuneplanens arealdel med
innsigelser den 27.3.2019.
Fylkesmannens vurdering
Samfunnssikkerhet
Kommunen har beskrevet nye arealformål og risiko og sårbarhet for områder på en god og
oversiktlig måte. Vi har imidlertid noen merknader til håndtering av risiko- og sårbarhet i
kommuneplanen.
I ROS-analysen oppgis det at kommunen jobber med et temakart for flom og det er ved endelig
vedtak av kommuneplanen lagt ved et temakart for flom med aktsomhetsområder og fareområder
for skred. Ved endelig vedtak er hensynssoner for flom tatt ut av plankartet og det er lagt til rette for
at kommunen skal bruke temakart istedenfor, som kobles til bestemmelsen § 12.
Det er uheldig at kommunen fra offentlig høring av planen til endelig vedtak gjør slike endringer. Vi
minner om at det primært er innarbeiding av hensynssoner som er det verktøyet kommunen skal
bruke for å sikre juridisk bindende oppfølging av fare for flom, skred og andre faremomenter, jf.
plan- og bygningsloven § 4-3.
Vi anser imidlertid at bestemmelsene, for Fylkesmannens del, i tilstrekkelig grad ivaretar fare for
flom og skred. Vi mener imidlertid at kommunen må orientere Norges vassdrags- og
energidirektorat(NVE) om endringene kommunen har foretatt. NVE som fagmyndighet er opptatt av
at fare for flom og skred primært skal følges opp ved bruk av hensynssoner og bestemmelser, og
ikke temakart. Vi forventer at kommunen ved neste rullering av kommuneplanen vurderer å
innarbeide juridisk bindende hensynssoner i plankartet med bestemmelser. Vi minner om at slike
hensynssoner kan utarbeides i et separat kart også som gjøres juridisk bindende.
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Konklusjon
Vi mener kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende oppfølging av fare, risiko og
sårbarhet i plandokumentene i tilstrekkelig grad ivaretar samfunnssikkerhet i kommuneplanens
arealdel. Vi frafaller dermed innsigelsen knyttet til samfunnssikkerhet.
Vi ber kommunen ved neste rullering å innarbeide hensynssoner for flom og skred, slik
kommuneplanen fra 2014 og høringsversjonen av ny kommuneplan la til grunn.
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