FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
Postboks 325
1502 MOSS

Vår dato: 27.07.2020
Vår ref.: 201604338-5
Arkiv: 323
Deres dato: 01.07.2020
Deres ref.: Bekkestua Sør 2016009 - 15/152661 20/136767/CGH

Saksbehandler:
Kjetil Indrevær
1

NVE fremmer innsigelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for
Bekkestua Sør - Planid 2016009 - Bærum kommune
Vi viser til høringsdokumenter mottatt 01.07.2020.
NVE vurderer at planen ikke er i tråd med vesentlige regionale og nasjonale føringer for våre
ansvarsområder knytta til flomfare og håndtering av overvann.
Innsigelser:
Overvann og flom
Notat RIVA 03 fra Erichsen Horgen datert 04.01.2019 konkluderer med:
«Bekkestuajordet har i dag potensiale som flomfordrøyningsareal, men de aktuelle utbyggingsplanene
reduserer denne muligheten. Det er ikke funnet noen løsning som kompenserer for reduksjon i
fordrøyningskapasitet.»
Områdeplanen virker derfor å kunne forverrer flomfaren for bebyggelse nedstrøms planområdet og føre
til økt vannføring til resipient. Det må vurderes hvilke konsekvenser dette vil kunne få for nedstrøms
bebyggelse og resipient, og om det er nødvendig med kompenserende tiltak. En slik utredning bør også
inkludere en vurdering av nedstrøms flomveier og hvordan disse berører bekkelukkingen som etter hvert
blir en del av Øverlandselva.
Med hjemmel i vannressursloven §§ 7 og 8 og plan- og bygningsloven § 28-1 fremmer NVE
innsigelse til planen inntil konsekvensene av redusert fordrøyningskapasitet i planområdet er
vurdert for nedstrøms arealer og vassdrag. Hvis mangel på fordrøyning fører til forverring av
flomsituasjon må det utarbeides planer for avbøtende tiltak.
NVE minner om at naturbaserte løsninger til overvannshåndtering skal prioriteres i tråd med SPR for
klimatilpasning. Dersom slike løsninger ikke prioriteres, skal det begrunnes.
Ved behov bidrar vi gjerne med ytterligere veiledning slik at vi får en løsning i saken. Se ellers
www.nve.no/arealplan for ytterlig informasjon og veiledere.
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Kjetil Indrevær
seniorrådgiver

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

Bærum Kommune

