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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningsloven, Detaljregulering Nedre Elnesvågveg. 
Fylt ut av Asplan Viak 1.11.2021, jf. mal fra Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

Plan- og bygningsloven § 28-1 fastsetter krav om sikker byggegrunn, og § 4-3 fastsetter krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanleggingen.

Formålet er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier osv. Risiko og sårbarhet kan ligge i arealet slik det 
er fra naturens side (flom- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarhet kan også oppstå som en følge av arealbruken – i og utenfor det aktuelle planområdet.

Planstyresmakten plikter å se til at risiko- og sårbarhetsanalyse blir gjennomført.

Klimaendringene er forventet å påvirke framtidig risiko og sårbarhet, og ROS-analysen må derfor vurdere konsekvenser av klimaendringene. Fylkesmannen har lagt ved 
noen sjekkpunkt på siste side i dette dokumentet som kan være til hjelp når klimatilpassing skal vurderes.

Bruk av sjekklisten
Denne sjekklisten er utarbeidet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklisten kan tjene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårbarhet i 
arealplansaker. Sjekklisten er ikke i seg selv en ROS-analyse. For å kvittere ut spørsmålene i sjekklisten, må det gjøres selvstendige vurderinger. Det skal hentes inn 
fagkyndig vurdering dersom man er usikker på om det foreligger risiko. Alle står fritt til å tilpasse sjekklisten til eget behov.

Som utgangspunkt mener Fylkesmannen i Møre og Romsdal at sjekklisten gir størst nytte i mindre arealplansaker (detaljregulering, reguleringsendring, mindre 
områderegulering). I slike saker der risiko eller sårbarhet ikke blir avdekket, kan utfylt sjekkliste og kommentarer gå inn i saken som dokumentasjon av risiko og sårbarhet. 
Dersom risiko eller sårbarhet blir avdekket, må dette vises i sjekklisten, sammen med utfyllende vurdering av avdekte forhold. Sjekklisten kan under samme forutsetning 
brukes i bygge- og dispensasjonssaker, jf. kravene i pbl. § 28-1.

Sjekklisten er mindre egnet til å dokumentere sammensatt risiko og sårbarhet i større arealplaner (områderegulering, kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner).

Fylkesmannen har samlet dokumenter og lenker til bruk i arealplanleggingen her:
http://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Arealplanlegging/

GisLink gir tilgang til kart- og faginformasjon til bruk i arealplanleggingen:
http://www.gislink.no
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningslova 

Navn på tiltak/plan: Detaljreguleringsplan for Nedre Elnesvågvegen, del av gnr/bnr 47/12, 47/307, 46/8 og 46/8 m.fl. 

Er det knyttet risiko til følgende element?
Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eget avsnitt/vedlegg.
Grunngi NEI etter behov.

Ja Nei Kommentar

a Er området utsatt for snø-, flom-, jord- og/eller steinskred? x Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for nevnte 
tema i NVE sine temakart.

B Er området utsatt for større fjellskred? x Jf. NVEs temakart er planområdet ikke utsatt for skredhendelser. 
c Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø? x Ikke aktuell for området mtp områdets beliggenhet.  

d Er det fare for utglidning av området (ustabile grunnforhold)? X I henhold til NGU sine kartsider består området av til dels mektige 
morenemasser.

e Er området utsatt for flom eller flomskred, også når man tar hensyn til 
økt nedbør som følge mulige av klimaendringer?

X Tiltaket påvirker ikke flomsituasjon. Stikkrenner i forbindelse med 
vegutbyggingen skal dimensjoneres for 200-årsflom. 

f Er det kjente problem med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker, 
oversvømmelse i kjeller osv?

x Sjekket ut med Hustadvika kommune, ingen kjente utfordringer i 
området.

g Kan det være fare for skogbrann/lyngbrann i området? x Ikke relevant for området.

H Er området sårbart for ekstremvær/stormflo medregnet en evt. 
havnivåstigning som følge av endra klima?

x Området ligger over kote +25 moh, og vil ikke være utsatt for 
havnivåstigning/stormflo.  

I Er det behov for spesielle hensyn med tanke på radon? x Området ligger innenfor NGUs aktsomhetsområde med lav 
aktsomhetsgrad.

Naturgitte 
forhold

j Annet (Spesifiser)?

Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i nærheten? x Ikke relevant for området
b Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? x Ikke relevant for området

c Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversvømmelse i 
lavereliggende områder?

X Ikke relevant for områdetOmgivelser

d Annet (spesifiser)?

Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei KommentarVann-
forsyning a Er det problem knyttet til vannforsyning og avløp i området? x Ingen kjente utfordringer i området iflg Hustadvika kommune.  
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b Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann, og kan dette 
utgjøre en risiko for vannforsyningen?

x Området ligger ikke i nedslagsfelt for drikkevann.

c Annet (spesifiser)?
Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar

a Er området påvirket av magnetfelt over 0,4µT fra høyspentlinjer? x Ikke relevant for området. Det ligger ikke høyspentlinjer i nærheten 
av tiltaket. 

b Er det spesiell klatrefare i høyspentmaster? x Som over.
c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? x Som over.  

Kraft-
forsyning

d Annet (spesifiser)?

Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar

a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området?
x De siste 10 årene har det vært enkelthendelser langs Elnesvågvegen, 

men ingen kjente ulykkespunkt, ref. www.vegkart.no. Påvirker ikke 
reguleringsplanen

b Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjøre en risiko for området?

x Avlastningsvegen vil kunne benyttes dersom andre veger blir stengt i 
området. Trafikksikkerhet er ivaretatt/blir utbedret gjennom 
etablering av fortau.

c Er det transport av farlig gods til/gjennom området? x Ikke relevant for området, området er i utgangspunktet en boliggate 
med gjennomkjøringsmulighet til sentrum.

d Kan området bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, eks som følge 
av naturhendelser?           

x Ikke relevant, planområdet kobles på flere tilliggende veger. 

Samferdsel

e Annet (spesifiser)?

Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar

a Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller forårsake forurensning i form av 
lyd, lukt eller støv?

x Det er utført støyberegning, som viser akseptable nivåer. En 
eiendom får tilbud om skjermingstiltak, hovedsakelig som følge av 
støy fra fylkesvegen. Dette er ivaretatt i planforslaget.

b Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller forårsake fare for akutt eller 
permanent forurensning i området?

X Ikke relevant for planområdet, det er ikke registrert forurenset 
grunn i Miljødirektoratets kartdatabase (miljostatus.no)

c Vil tiltaket ta areal fra dyrka eller dyrkbar mark?
x Området er ikke tidligere oppdyrket, men er markert som dyrkbar 

jord av middels kvalitet. Temaet er ikke et ROS-tema iht DSB, og 
beskrives nærmere i planbeskrivelsen.

Miljø/  
Landbruk

d Annet (spesifiser)?
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Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Gruver: åpne sjakter, steintipper osv.? X Ikke relevant for området.
b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer osv.? x Ikke relevant for området.

c Industrivirksomhet eller aktiviteter som f.eks. avfallsdeponering, 
bålbrenning, skipsverft, gartneri osv.?

x Ikke relevant for området.

Er området 
påvirket/
forurenset 
fra tidligere 
bruk

d Annet (spesifiser)?

Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Har området mangelfull slukkevannforsyning (mengde og trykk)? x Ikke relevant for formålet. 

b Har området dårlige atkomstruter for utrykningskjøretøy? x Planforslaget vil bidra til bedre fremkommelighet i Elnesvågen 
sentrum.

Brann/-
ulykkes-
beredskap

c Annet (spesifiser)?

Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar

a

Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulemper for området:
- elektrisitet,
- teletjenester?
- vannforsyning?
- renovasjon/avløp?

x Ikke relevant for formålet som reguleres. 

b Er det spesielle brannobjekt i området? x Som over.
c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i området? x Som over.

Sårbare 
objekt

d Annet (spesifiser)?

Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg? x Ikke relevant for formålet som reguleres. 

b Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko?

x Ikke relevant for området. 

c Er det storulykkesbedrifter i nærheten som kan representere en fare? x Ikke relevant for området.

Virksom-
hetsrisiko

d Annet (spesifiser)?
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Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  
b Fins det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? x

Ulovlig 
virksomhet 

c Annet (spesifiser)?

Sjekklisten er gjennomgått den 17/12 -21 av sign.: HM

Sjekkliste klimatilpassing 
1. Flomfare 
a) Større vassdrag (vassdrag over 100 km2): Ikke relevant
o Er det tatt høyde for klimaframskrivinger i flomsonekartleggingen? 
o Kan økt totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør, endre på resultatet av kartleggingen? 
o Kan økt havnivå føre til økt flomfare for planområdet (fare for kombinasjon av stormflo og flom)? 
o Har det vært tilfelle av isgang (som kan forverre flomproblemene)? 

b) Bekker og mindre elver med bratt fall: Ikke relevant, det er ikke registrert flomproblematikk i området tidligere. Stikkrenner dimensjoneres for 200-årsflom.
o Har det vært flom ved tidligere hendelser med intens nedbør? Nei
o Kan økt totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør, endre forholdene? Nei
o Er det planlagt utbygging 20 meter eller nærmere et vassdrag/bekk? Ny veg krysser liten bekk, stikkrenner dimensjoneres i detaljprosjekteringen.
o Er bekker lagt i rør, og er det i tilfelle kapasitet til å ta unna økte nedbørsmengder? Avklart ok med Hustadvika kommune
o Har det vært endringer i arealbruken omkring elver og bekker som gjør at de må finne andre løp ved flom? Nei
o Vil utbyggingen kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elver og bekker kan endre løp? Se tidligere punkt.

2. Skred/erosjon  
a) Er det løsmasser langs elv og/ eller sjø som kan være utsett for erosjon? Nei

3. Avløp Tilbakemelding fra kommunen er at det ikke er registrert utfordringer med vann og avløpssituasjonen i området. Vegutbygging endrer ikke forholdene. 
a) Har det vært problem med kapasiteten i avløpssystemene ved tidligere hendelser med intens nedbør? Nei 
b) Har det vært problem med tilbakeslag? Nei
c) Kan økt totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør endre forholdene? Nei
d) Kan økt havnivå gi problem for avløpsanlegg (tilbakeslag)? Nei
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4. Havnivå/stormflo Ikke relevant, se sjekkliste. 
a) Er beregningene av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar med prinsippene i veilederen «Havnivåstigning og stormflo» (DSB, september 2016)? 

5. Infrastruktur (utenom vann og avløp) Ikke relevant for reguleringsformålet
a) Kan økt fare for utfall av kritisk infrastruktur endre risiko- og sårbarhetsforhold for det aktuelle området? 

6. Slagregn Ikke relevant, 
a) Kan området være sårbart for økt fare for slagregn? 


