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NVEs vurdering av innsigelsesgrunnlaget - Områdeplan for H5 og H6 i 

Hafjell - endringer - Øyer kommune, Oppland  

Vi viser til vår innsigelse datert 27.03.2017 og endelig forslag til endringer i planen datert 04.05.2017 

(opprinnelig innsigelse datert 19.08.2016). 

Bakgrunn 

Vår innsigelse datert 04.05.2017 gikk på følgende forhold: 

«NVE fremmer på nytt innsigelse til planforslaget med bakgrunn i manglende avklaringer og 

dokumentasjon av flomfare (jf TEK10 § 7-2) og ev avklaringer av vassdragstiltak (jf vannressurslovens 

§§ 8, 18, 5 med flere) både innenfor planområdet og nedstrøms. Videre må dette sees i sammenheng 

med avklaringer knytta til økt skredfare i nedenforliggende aktsomhetsområde for skred. Se for øvrig 

tidligere innsigelse; Det mangler for eksempel fortsatt en bestemmelse som hindrer byggetiltak omfattet 

av TEK10 i hensynssone flom.» 

Opprinnelige innsigelse (datert 19.08.2016) som det henvises til, gikk på følgende: 

«NVE fremmer innsigelse til planen fordi sikkerhetskravet i TEK10 ikke er ivaretatt innenfor 

planområdet og videre nedstrøms bebyggelse. Planen må inneholde dimensjonerings- og 

utformingskrav for vassdragskryssinger av skiløyper/turstier/sykkelstier. Disse må utformes 

vassdragsteknisk tilfredsstillende for å unngå uønskede hendelser og dimensjoneres for å kunne 

ta unna for en 200-års flom. 

 

Videre må det gis en planbestemmelse som sikrer at vassdragene holdes åpne/hindrer bekkelukkinger. 

Dette er tiltak som omfattes av vannressurslovens bestemmelser og hensynet til allmenne interesser 

(sikkerhet er en allmenn interesse på lik linje med miljøforhold). Slike tiltak krever dokumentasjon og 

det er ikke framlagt i planen. Det er heller ikke gitt konkrete plankrav om dette. Inntil det gis 

planbestemmelser som stiller juridisk bindende krav til utforming og dimensjonering av vassdrag, 

vassdragskryssinger og ivaretakelse av åpne vassdrag, opprettholder NVE innsigelsen. 

I e-post datert 04.05.2017 er det lagt fram følgende forslag til endringer i planen for å imøtekomme 

grunnlaget for NVEs innsigelse: 



 
Side 2 

 

 

 

«1. Planavgrensningen beholdes uendret slik den har vært fra oppstart, og frem til planens 

fremlegging til sluttbehandling i kommunestyret 15.12.2016.  

2. Det er merknader til utvidelse av planområdet fra Fylkesmann og NVE med tanke på 

mangelfull KU og ROS-analyse og utvidelse av utbyggingsområder er i konflikt med 

kommunedelplanens bestemmelse 1.1.6 om bygging i bratt terreng.  

Planavdelingen mener derfor at forslag til utvidelse av byggeområder for H5d-f avvises.  

3. Det er lagt inn bestemmelser under hensynssoner som samsvarer med bestemmelser for 

Områdeplan for B12 og som tilsvarende skulle ivareta forholdet til flom mv i plan for H5 og H6 

i Hafjell. Tillegg i bestemmelser er markert med gult og blå markering for de bestemmelser som 

etter vår oppfatning skulle ivareta de punktene som danner grunnlag for innsigelsen. Første 

avsnitt under 6.1 stiller også krav til at bekkeløp skal holdes åpne.  

Flom- og skredutredningen er dessverre ikke ferdigstilt pr dato. Det kan vare til over ferien før denne er 

ferdig, og det er krefter som ber om en sluttføring av denne planen.» 

NVEs vurdering 

Vi regner med at flom- og skredutredningen som nevnes i e-posten er den som skal gjennomføres i 

forbindelse med kommunedelplan for Øyer sør. 

Planbestemmelsenes § 6 er bra med tanke på helhetlig ivaretakelse av overvanns-, flom- og 

skredutfordringer, men må presisere skred også i siste setning. 

§ 2.1 Overvann er også ok. 

Planbestemmelse 6.1 mangler følgende: …Nye tiltak innenfor hensynssone flom er ikke tillatt, unntatt er 

nye veger og  utbedring av eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører…..kan 

etableres, men må utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende og dimensjoneres for minimum 200 års 

flom og i tråd med byggteknisk forskrift. 

Dersom dette tas inn og punkt 1.-3. i e-post datert 04.05.2017 tas til følge, mener NVE grunnlaget for 

vår innsigelse kan bortfalle. 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at grunnlaget ikke formelt sett kan bortfalle før endelig og 

juridisk bindende vedtak foreligger i saken. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Fylkesmannen i Oppland 

Øyer kommune v/Bente Moringen 

 


