
From: VT-Postmottak
Sent: onsdag 4. mai 2022 08:01
To: BDK-ARK-7012 Post Dokumentsenter
Subject: VS: Rassikring Byrte

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hans Utistog <hansutistog@hotmail.com>
Sendt: onsdag 4. mai 2022 03:16
Til: VT-Postmottak <post@vtfk.no>
Emne: Rassikring Byrte

Hei

Viser til samtale på telefon der det var ønskeleg at eg sendte inn litt info angåande gardsnr 80, bruksnr 1.

- Om bekkar eller vatn bli endra/leda inn i Risstøylbekken, er det viktig at det blir sjekka/fiksa at bekken er stor nok 
til vannmassene. Vil unngå flaum på dyrka mark.
- I gytinga hender det at det går fisk heilt opp til bilvegen. Om bekken blir endra/utbetra, må det takast hensyn til 
fisken og moglegheitene for fisken til å klatre oppover.
- I det innmerka området går det saugjerde langs grensa på min eigendom. Om det skal gjerast noko på min 
eigendom, så må dette gjerdet flyttast og det blir mindre beite for sauene.

Mbh Hans Utistog
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VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 
 
Postboks 2844 
3702 SKIEN 
 

 

Automatisk tilbakemelding - Varsel om oppstart av planarbeid for 
reguleringsplan Fv 3408 skredsikring Byrte Nord 
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 automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  
 
Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren 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 Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren 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. 
Dersom plansaken gjelder areal knyttet til etablert storulykkevirksomhet eller areal hvor 
det planlegges etablering av anlegg som sikkert eller muligens vil bli storulykkeanlegg, 
bes det også om at høringen sendes DSB på nytt. Det må fremgå av oversendelsen at 
saken gjelder plansak knyttet til anlegg omfattet av storulykkeforskriften. 
 
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 
Arkiv 

 
Helle Nielsen Mariya Bokova 
seksjonssjef rådgiver 
 
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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Uttalelse til reguleringsvarsel - Tokke - Fv 3408 skredsikring Byrte Nord - 
reguleringsplan - planID 220002 

 
Vi viser til oversendelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune datert 04.04.2022. 
 
Saken gjelder 
Saken gjelder varsel om oppstart av detaljregulering av skredsikring langs Fv 3408, Byrte Nord i 
Tokke kommune. Planområdet ligger vest for nordre ende av Byrtevatn. Hensikten med planen er å 
sikre areal til snøskredsikringstiltak, samt tilkomst til disse for drift/vedlikehold. Aktuelle sikringstiltak 
oppgis å være terrengtiltak/voller. 
 
Området er uregulert. I kommuneplanens arealdel er det avsatt til LNF.  
 
Rollen til Statsforvalterens fagavdelinger 
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke 
er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, 
samfunnssikkerhet, folkehelse, barn og unges interesser og gravplasser. Så lenge planen ikke er i 
strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, vil ikke Statsforvalteren ved fagavdelingene ha 
innsigelse til planen.  
 
For ordens skyld minner vi om at det er Statsforvalterens justis- og vergemålsavdeling som 
behandler eventuelle klager på kommunens vedtak. 
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
interesser i reguleringsplaner også på vegne av Statsforvalteren. Statsforvalteren viser til 
fylkeskommunens vurdering av barn og unges interesser i uttalelser til planvarsler og planforslag. 
Avtalen begrenser ikke Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse til planforslag som er i strid 
med vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer knyttet til barn og unges 
interesser. 
 

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
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Fagavdelingenes vurderinger 
 
Samfunnssikkerhet og ROS-analyse 
Innenfor planområdet er det i NVE Atlas registrert aktsomhetsområde for jord- og flomskred, 
snøskred og (helt vest i planområdet) steinsprang. Det er registrert skredhendelser langs veien. Det 
er positivt at planen skal sikre skredsikringstiltak på strekningen. 
 
Alle planer skal ha en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av den planlagte utbyggingen, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. ROS-analysen skal 
være basert på oppdatert veiledningsmateriell, og vi viser til DSBs veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunenes arealplanlegging (2017) og tilhørende sjekkliste, samt Klimahjelperen (2015) og Sjekkliste 
til ROS-analyser til planer (2018). Resultatene av ROS-analysen skal innarbeides i planbeskrivelsen.  
 
ROS-analysen skal som et minimum inneholde konkrete vurderinger av faremomentene, hvilke 
kilder og opplysninger som er lagt til grunn for vurderingene og fagmiljøet/institusjonene som har 
vært involvert i analysearbeidet. ROS-analysen skal være et premiss for planforslaget, inkludert 
planbestemmelsene. Dersom vurderingene konkluderer med at det må settes i verk tiltak for å 
avverge uønskede hendelser, skal disse tiltakene gis en grundig beskrivelse i analysedelen, jf. plan- 
og bygningsloven § 4-3. Videre skal nødvendige risiko- eller konsekvensreduserende tiltak som 
fremgår av ROS-analysen, reflekteres i reguleringsbestemmelsene. Område med risiko og sårbarhet 
skal avmerkes i planen som hensynssone, jf. § 11-8 og 12-6. 
 
Utredninger av farer og tiltak mot farer må gjennomføres på reguleringsplannivå og kan ikke skyves 
til byggesak, jf. Kommunal- og moderniseringsdepartements rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i 
planlegging og byggesaksbehandling. 
 
Det må også tas en vurdering av hvordan klimaendringer kan påvirke risiko og sårbarheten og 
eventuelt forsterke risikomomentene i ROS-analysen.  
 
Klimatilpasning 
Det må gjennomgående tas hensyn til forventede fremtidige klimaendringer gjennom 
klimatilpasning av planer for utbygging, se Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018), og tilhørende veileder om klimatilpasning. Veiledning om hvordan man kan ta 
hensyn til klimaendringer i arealplanlegging er også gitt i DSBs temaveileder Klimahjelperen, 
Klimaprofil for Telemark og NVEs faktaark 7/2018 Hvordan ta hensyn til klimaendringer i 
arealplanleggingen. Vi minner om at historiske erfaringer alene ikke lenger vil være tilstrekkelig 
grunnlag for framtidige planvurderinger. Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal 
høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn.  
 
I klimaprofilen for Telemark blir det blant annet forespeilet økt sannsynlighet for intens 
korttidsnedbør som kan skape økte utfordringer knyttet til overvann, flom, erosjon og skred. For et 
planområde som er skredutsatt er det viktig at klimaendringenes påvirkning på skredfaren blir et 
tema i planleggingen. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger og ivaretakelse av 
økosystemer og arealer med betydning for klimatilpasning.  
 
Vannmiljø og verna vassdrag 
Planområdet ligger innenfor vassdragsvernområde Rukkeåi, vernet gjennom Verneplan I av 1973. 
Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gjelder derfor innenfor planområdet. 
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De rikspolitiske retningslinjene gjelder vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, 
sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse, i tillegg til andre deler 
av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi, jf. punkt 
1 i forskriften. Her skal det særlig legges vekt på å gi grunnlag for å unngå inngrep som reduserer 
verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø, jf. punkt 3. 
 
Planområdet ligger mer enn 100 meter fra Byrtevatn, men det renner flere bekker gjennom 
planområdet, inkludert det som på kart framstår som en større bekk. Hensynet til denne må 
vurderes i lys av de rikspolitiske retningslinjene.  
 
Vi viser videre til målene i regional vannforvaltningsplan og vannforskriften § 4, som sier at 
tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Det må ikke bare tas hensyn 
til bekkene innenfor planområdet, men også til Byrtevatn, da bekkene innenfor planområdet renner 
ut i Byrtevatn og avrenning, forurensning o.l. innenfor planområdet kan påvirke Byrtevatn. Byrtevatn 
er i dag registrert med moderat økologisk potensial og udefinert kjemisk tilstand.  
 
Vi minner også om hensynet til kantvegetasjon langs vannforekomster, jf. vannressursloven § 11. 
 
Myr 
Nord i planområdet er det et mindre område med myr, i tillegg til at et lite myrområde så vidt 
berøres lenger sør. Myr er viktig som karbonlager, for naturmangfold og for klimatilpasning, og det 
bør unngås inngrep og tiltak som ødelegger eller forringer myrarealer. 
 
Naturmangfold 
Vi minner om at prinsippene for forvaltning av naturverdier i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges 
til grunn, jf. § 7. Hensynet til naturmangfold skal veie tungt i vurderingen av hvilke løsninger som 
velges. 
 
Innenfor planområdet er det i skogbruksplaner registrert større områder med 100 år gammel 
granskog. Slik eldre skog kan indikere naturverdier av betydning. Flyfoto viser imidlertid at det meste 
av denne skogen er hogd. Sør i planområdet viser flyfoto fortsatt mindre områder med slik eldre 
skog. Dersom det planlegges inngrep her, må det vurderes om det er grunn til å kartlegge disse 
områdene for naturmangfold.  
 
Landbruk 
Det er ikke registrert dyrket eller dyrkbar jord innenfor planområdet, men i nord grenser 
planområdet mot fulldyrka arealer. Det må i det videre planarbeidet tas hensyn til landbruket og 
sikres tilstrekkelige avstander til dyrka jord. 
 
Planområdet ligger innenfor beiteområdet til Byrte beitelag. Dette må det også tas hensyn til.  
 
Landskap 
Planer skal bidra til å sikre kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap, jf. plan- og 
bygningsloven § 3-1 bokstav b. Gjennom Europarådets landskapskonvensjon har Norge forpliktet 
seg til å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. Landskapshensynet må tillegges vekt i 
planarbeidet, inkludert landskapsvirkningen sett fra Byrtevatn.  
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Med hilsen 
 
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.) 
fagsjef 

  
 
Astrid Lie Olsen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
Statens vegvesen - Transport og samfunn Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

 



Innspill frå Innbyggerdialog i 3D frå grunneier Jon Aslak Austjorde: 

 

 

Området rører ved skogsfelt med skogsvegar tilhøyrande eigendommen 80/2. Det er difor viktig at 
dette vert tatt omsyn til slik at skogsvegane også i framtida kan verta nytta, og at det er ein 
velfungerande rulleplass for tømmer langs/ved hovudvegen.  

 

Dersom det vert bygd rasvollar, er det ynskjeleg at desse vert utforma på ein slik måte at dei kan 
nyttast som beite i sommarsesongen. 



 

Innspill fra intern høringsrunde i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Innspill fra Team arkeoligi/kulturarv: 
Fra: Line Grindkåsa, Kulturarv 
Innspill: 
 
Vi anbefaler at meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen, og at følgende tekst 
brukes:  
Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, 
skal Vestfold og Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre 
kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet kan 
fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven § 
8 andre ledd).  
 
Vennlig hilsen: 
Line Grindkåsa 
Teamleder Arkeologi 
Kulturarv  
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet 
 
Innspill fra Team nyere tid/kulturarv: 
Fra: Kathrine Eikrem, Team nyere tid 
Innspill: 
 
Hei! 
Kulturarv er ikke kjent med at tiltak innenfor planområdet vil berøre nyere tids kulturmiljøinteresser av 
nasjonal og/eller regional kulturmiljøverdi. 
 
Vennlig hilsen: 
Kathrine Eikrem 
Rådgiver  
Team nyere tid  
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet 
 
Innspill fra Team arealforvaltning:  
Fra: Tore Nordvik, samferdsel, team arealforvaltning 
Innspill: 
Slik vi forstår saken vil tiltaket ikke berøre eksisterende veg fysisk. Om det skal gjøres tiltak som 
berører vegen forutsettes det at gjeldende håndbøker legges til grunn med tanke på utforming av 
veg og sideterreng. 
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