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Kommunedelplan 
Differensiert vassdragsforvaltning 

 
 
BESTEMMELSER: 
 
§ 1 
 
Kommunedelplanen omfatter arealer innenfor vernesonen, dvs. grøntsonen langs vassdraget 
samt selve vassdragsstrengen. Vernesonen er for forvaltningsklasse 1 vist på plankart datert 
11.06.03 stedvis med byggegrense og for øvrig arealer inntil 100 m fra strandlinje, målt i 
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. 
 
I den utstrekning vassdrag ikke er vist i kommunedelplanens plankart, gjelder plan -
bestemmelsene tilsvarende. 
 
§ 2 
Forvaltningsklassifisering av vassdragsområdene. 
Arealer som omfattes av kommunedelplanen inndeles i følgende forvaltningsklasser: 
 
Landområder: 
Forvaltningsklasse 1 – byggeområder og friområder 
Forvaltningsklasse 2 – friområder og LNF-områder 
Forvaltningsklasse 3 – friområder og LNF-områder innenfor Marka 
 
Vassdragsstrenger: 
Forvaltningsklasse 1 – friluftsområder 
Forvaltningsklasse 2 – frilufts- og naturområder 
Forvaltningsklasse 3 – naturområder 
 
Selve vassdragsstrengen, innsjøer og tjern gis arealkategorier hjemlet i § 20-4, 1. ledd nr. 5 i 
plan- og bygningsloven. 
 
§ 3  
Fellesbestemmelser for vassdragsområder forvaltningsklasse 1, 2 og 3. 
Innenfor vernesonen gjelder et generelt byggeforbud. Det tillates ikke arbeid eller tiltak i 
henhold til plan- og bygningslovens §§ 81, 84 og 93 j, samt fradeling til slike formål før 
tiltaksområdet inngår i regulerings- eller bebyggelsesplan. 
 
Inngrep som endrer kantvegetasjonen langs vassdragsstreng samt inngrep som enkeltvis eller i 
sum medfører endringer i vassdragsstreng tillates ikke.  
 
Lukking av vassdrag innenfor vernesonen tillates ikke. 
 
Inngrep som kan forringe verdier knyttet til opplæring/undervisning, opplevelsesverdier og 
friluftsverdier, herunder fremkommelighet i og langs vassdragsstreng, tillates ikke.  
 
Bruk av vassdragsstrengen som trasé for ulike ledningsanlegg, som for eksempel vann- og 
avløpsledninger, tele- og TV-kabler, ledninger for fjernvarme og lignende, tillates ikke annet 
enn ved nødvendig kryssing av vassdrag, og med krav om nedgraving av ledningene. 
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Kryssing av vassdrag skal skje ved bruk av bru og på en slik måte at bunnen og breddene 
bevares slik at det opprettholdes fri passasje på land langs vassdragsstrengen. Det må ikke 
støpes ny bunn i vassdragsstrengen. For klopper, turveibruer og mindre bilveier/adkomstveier, 
der omgivelsene er grønne og ubebygde og trafikken minimal, kan disse kravene lempes. 
 
Følgende unntak kan vurderes: 
• For de arealer som omfattes av kommunedelplanen kan enkle og naturvennlige tiltak som 

tursti, rasteplasser, badeplasser eller fiskeplasser tillates.  
 
• Tiltak som fremmer vassdragenes vannkvalitet kan tillates.  
 
• Gjenåpning av lukkede bekkeløp skal pålegges i aktuelle reguleringsplaner, der slik 

åpning er praktisk gjennomførbar. 
 
Leveområder for plante- og dyrearter som er truet, jf. nasjonal rødliste for truede arter i 
Norge, og mindre områder med stor verneverdi skal gis særlig beskyttelse. Dammer med 
amfibier og/eller mulige yngleplasser for amfibier skal ikke lukkes eller tømmes for vann. 
Dokumentasjon av verneverdi skal fremlegges ved søknad om tiltak innenfor vernesonen. 
 
Alle tiltak i vernesonen må innpasses under hensyntagen til vegetasjon og terrengform. 
Terrenginngrep i vernesonen er søknadspliktige. Rydding av busker og trær under 
høyspenttraséer skal foretas på en måte som ivaretar vegetasjonen slik at denne ikke raseres. 
 
 
Beskrivelse av retningslinjene - se kommunedelplanen. 
 


