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NVEs innspill til oppstart av kommuneplanens samfunnsdel, samt 

høring av planprogram - Modum kommune 

Vi viser til brev av 11.11.2020 med varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 

og høring av planprogram.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). 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 

(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

I planprogrammet er det valgt ut fire prioriterte satsingsområder for planperioden. Dette er  

 Folkehelse og levekår 

 Tilpasning av tjenestetilbud i tråd med endringer i befolkning og behov 

 Samferdsel og kommunikasjon 

 Attraktivitet og omdømme 

I planprogrammet kommer det også tydelig frem at kommunen peker på endring i klima som en av våre 

største utfordringer. Vi mener håndtering av klimaendringene vil være en viktig forutsetning det videre 

planarbeidet. Vi viser til Klimaprofil for Buskerud, der utfordringene for dette området er nærmere 

beskrevet.  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddel for å forebygge skader fra flom, erosjon, skred og 

overvann. I samfunnsdelen bør det vurderes om det er strategiske føringer som bør på plass for styre 

utviklingen slik at ikke fare og skade som følge av flom, erosjon, skred og overvann skal bli et problem.   

Det er viktig at håndtering av overvann og kapasitet i vassdragene vurderes på overordnet nivå og at det 

vurderes hvordan endret arealbruk vil påvirke avrenningen i hele nedbørsfeltet.   

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler%2Fklimaprofil-buskerud
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I Modum er det mange små og store vassdrag. Både Hallingdalselva, Simoa og Drammensvassdraget 

møtes her. Det er videre naturlig at Tyrifjorden trekkes særlig frem, men Modum kommune har også 

mange mindre vassdrag og vassdragsområder som er viktige. Innenfor Modum kommune er det 3 

vernete vassdragsområder; Tyrifjorden, Finnemarka og Holleia. En tydelig bevissthet rundt forvaltning 

av vassdragene bør inn som en del av samfunnsdelen. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de 

mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. Styring av 

arealbruken bort fra vassdragene er det beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og begrense 

vassdragsrelatert fare. En god forvaltning av vassdragene skaper trygge og gode bo- og leveområder.  

Flere av vassdragene i Modum er også bygd ut og det er flere store vannkraftanlegg her. Vassdragenes 

flerbruksverdi bør inn og drøftes som en del av samfunnsdelen i kommuneplanen.  

For mer informasjon om våre tema viser vi til våre internettsider, www.nve.no/arealplan. Her ligger det 

blant annet lenke til en helt ny veileder for kartlegging av skred i bratt terreng. Her blir det også lenke til 

ny veileder for kartlegging av kvikkleireskredfare så snart denne er klar for publisering.   

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

regionsjef 
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senioringeniør 
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