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RISIKO OG SÅRBARHET ER EN DEL AV PLANPROSESSEN

To år etter ny plan og bygningslov, legges fortsatt mange planer ut til offentlig høring uten risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 
Sivilbeskyttelsesloven § 14 setter videre krav til at kommunens overordnede risiko og 
sårbarhetsanalyse skal legges til grunn når planer utarbeides. 

Fylkesmannen presiserer:
ROS-analysene skal avdekke om det foreligger fare for uønskede hendelser, sannsynligheten for 
at slike hendelser kan oppstå og konsekvensen dersom hendelsene blir utløst. Ut fra dette kan en 
så finne risikonivået/sårbarheten for uønskede hendelser for planarealet. Vurderingen av 
risikoforhold må analysere forholdene både innenfor planområdet, påvirkninger fra omliggende 
areal, samt planforslagets virkninger på omliggende areal. Klimaendringer/klimatilpasning skal 
også være belyst. 

Dersom det identifiseres hendelser eller sårbarhet må risiko fremkomme ved en systematisk 
sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens. Forebyggende og konsekvensbegrensende tiltak 
må også beskrives. Det er viktig å merke seg at en oppsummering eller beskrivelse av ROS-
analysen skal inngå i planbeskrivelsen. En enkel sjekkliste er ikke tilstrekkelig. Tiltak for å hindre 
eller begrense uønskede hendelser må tas inn i reguleringsbestemmelsene. I nødvendig grad må 
fareområder avmerkes på plankartet som hensynssoner med tilhørende bestemmelser. 

Dersom Fylkesmannen finner at analysene ikke er tilfredsstillende, eller at kommunen tillater 
høyere risiko for et areal enn en kan akseptere vil Fylkesmannen fremme innsigelse mot 
planforslaget. 

Til slutt nevnes det at det er skjerpede krav til hensynssoner i reguleringsplaner ift.
kommuneplaner. Dette gjelder blandt annet for ras og elektromagnetisk stråling.  
Det vises også til oppslag på Fylkesmannens hjemmeside 12. sept 2011 om temaet. Der er det 
eksempler på planer hvor risiko og sårbarhet er godt opplyst og beskrevet.
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