
 

Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 25 00 
 

Telefaks 
33 31 06 60 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
 

E-post 
postmottak@dsb.no 
 

Internett 
www.dsb.no 
 

Organisasjonsnummer 
974 760 983 
 
 

   
   1 av 1  
Dokumentdato  Vår referanse 

  

14.03.2022  2022/31 MABO 
Vår saksbehandler Deres dato  Deres referanse 
Mariya Bokova   52200715 
      
      

 

  
 

NORCONSULT AS 
Att.Kåre Gjengedal 
Postboks 626 
1303 SANDVIKA 
 
    

 

Automatisk tilbakemelding - Detaljregulering av gnr. 91 bnr. 174 - Hellesylt 
- Stranda kommune. utvida varsel. 
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.
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Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 
91/174 - Hellesylt - utvida varsel - fråsegn 
 
Fylkeskommunen utgjer det regionalpolitiske nivået i det norske styringssystemet. Fylkes-
tinget er øvste mynde. 
 
Fylkeskommunen er på vegner av staten delegert forvaltingsmynde mellom anna innan 
samferdsel, kulturminnevern, vassressursforvalting, naturressursforvalting og friluftsliv, 
men har også viktige roller som pådrivar for regional utvikling og som tenesteleverandør 
innan kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel. 
 
Fylkeskommunens planverk er, saman med lover, forskrifter og retningslinjer styrande for 
korleis dei ulike rollene og oppgåvene blir samordna og løyste, også når vi er høyringspart i 
ulike saker. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for drift og gjennomføring av regionalt planforum. Vi rår til at 
alle kommuneplanar blir lagt fram og drøfta der, før vedtak om offentleg ettersyn. 
 
 
Saka gjeld planoppstart for «Detaljregulering av gbnr. 91/174 m.fl.», og at det innanfor 
same planområdet vil omfatte også produksjon av oksygen.  
 
Vi viser til vårt fråsegn datert 18.02.2022, og har ikkje ytterlegare merknader.  
 
 
Med helsing  
  

Johnny Loen  Ingeborg Forseth 
plansamordnar  rådgivar 
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NVE sitt innspel til utvida varsel om oppstart som gjeld 
reguleringsplan for Gnr. 91 bnr. 174 på Hellesylt i Stranda kommune 
Vi viser til brev datert 08.03.2022. Saka gjeld utvida varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Gnr. 91 bnr. 174 mfl. på Hellesylt i Stranda kommune. Føremålet med 
planarbeidet er å legge til rette for etablering av fabrikk for produksjon og lagring av 
komprimert hydrogen. 

 

NVE viser til vårt innspel til planarbeidet i brev datert 18.02.2022. Slik vi les nytt varsel vil 
innspela gjelde også for utviding av planarbeidet. 
 

 
 

Med helsing 

 

Øyvind Leirset 
seksjonssjef 

Ole-Jakob Sande 
senioringeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 
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Uttale til utvidet varsling - Detaljregulering av gnr. 91 bnr. 174 m. fl. - 
Stranda kommune 

Vi viser til brev datert 08.03.2022  
 
Saken gjelder  
Det varsles om utvidet planarbeid da tiltaket også skal omfatte produksjon og lagring av 
oksygen. 
 
Statens vegvesens rolle i planleggingen  
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 
sikkert, og miljøvennlig transportsystem».  
 
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 
helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 
gående og syklende.  
 
Statens vegvesens innspill til oppstartsvarslet 
Vi viser til våre innspill i brev av 11.01.2022 og har ellers ingen merknader til foreslått 
endring. 
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Transportforvaltning midt 
Med hilsen 
 
 
 
Linda Heimen 
seksjonssjef Vidar Neraas 
 senioringeniør 
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