
 
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

 

  

ØYER KOMMUNE 
Kongsvegen 325 

2636 ØYER 

 
 

Vår dato: 05.07.2022 Saksbehandler: Sigrid Johanne 

Langsjøvold,  22959701, sjl@nve.no Vår ref.: 201841181-12  Oppgis ved henvendelse 
Deres ref.:       

NVE trekker innsigelse - Reguleringsplan Fjellstad terrasse, Øyer 

kommune 

Vi viser til epost med vedlegg datert 9.6.2022 med anmodning om å trekke innsigelsen til 

reguleringsplan for Fjellstad terrasse. 

 

NVE trekker innsigelsen til reguleringsplanen for Fjellstad terrasse. 

 

Om innsigelsen 

NVE fremmet innsigelse til reguleringsplanen i brev datert 1.3.2022. Grunnlaget for 

innsigelsen var mangelfull dokumentasjon og håndtering av overvann og flom i vassdrag, 
mangelfulle vurderinger av risikoaksept for skader som følge av overvann og erosjon, samt 

mangler i bestemmelser og plankart knyttet til disse temaene. 

 

NVE trekker innsigelsen 

For å imøtekomme innsigelsen er det gjort endringer i plankart og bestemmelser, samtidig 

med at det er framlagt en vurdering av flom- og overvannshåndtering («Svar på 

innsigelsesbrev fra NVE», Norconsult, udatert). I tillegg foreslår Øyer kommune noen 

suppleringer av bestemmelsene i oversendelsesbrevet. 

NVE forutsetter at kommunens forslag til tillegg til bestemmelser i brev av 9.6.2022 blir 

innarbeidet og vedtas.  

 

I vår innsigelse viste vi til sårbarhetsvurderingen av bekker i Øyer Sør i forbindelse med 

kommunedelplan for området. Denne omtaler Gunnerheimbekken som svært sårbar og 
Solbergbekken som sårbar for endringer i vannføring, og at vassdragene allerede i dag 

utgjør en fare for eksisterende bebyggelse og infrastruktur langs bekken fram til samløp 

med Lågen. De største utfordringene i de to bekkene er knyttet til små stikkrenner i 

bekkene.  NVE anbefaler at man ser den overordnede kartleggingen sammen med flom- og 

overvannsplanen og notatet som er utarbeidet som tilsvar på vår innsigelse, og legger 

disse til grunn for grundig og samlet vurdering av framtidige utbyggings- og 

dreneringstiltak innenfor Gunnerheimbekken og Solbergbekkens nedbørområde. 
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Vi vurderer at vi ikke lenger har grunnlag for innsigelse til planen. Under forutsetning av 
at planen blir vedtatt i samsvar med det vurderte materialet, trekker NVE innsigelsen 

til Fjellstad terrasse. 

 
NVEs faglige råd 

Vi merker oss at reguleringsbestemmelsen har flere henvisninger til notat datert 2021-02-

11 (Flom- og overvannsplan for Fjellstad terrasse, Norconsult), men notatet er ikke 
oppdatert etter offentlig ettersyn. NVE anbefaler at notatet «Svar på innsigelsesbrev fra 

NVE» innarbeides i juridisk bindende plandokumenter, da det er lagt til grunn for 

oppdatering av kunnskapsgrunnlag og videre oppfølging av reguleringsplanen.  

Bestemmelsene for flom- og overvannshåndtering ivaretar NVEs ansvarsområder, men vi 

registrerer at de er relativt omfattende noe som kan gjøre det krevende å følge opp 
bestemmelsene på bygesaksnivå.  

  

I oversendelsesbrevet har Øyer kommune satt inn utkast til tilsvar til forslagsstiller med 

betraktinger rundt roller og ansvar for sikkerhet knyttet til vassdrag og overvann. NVE 
mener det er bra at kommunen tydeliggjør behovet for risikovurderinger, og støtter deres 

vurdering av at det gjennom planprosessen må gjøres en vurdering av konsekvenser og 

risiko ikke bare innen, men også utenfor, planområdet. Etter vår mening må dette inngå 
som en del av reguleringsplanprosessen, og ikke skyves til byggesak jf. plan- og 

bygningsloven og rundskriv H5/18 «Samfunnssikkerhet i planlegging og 

byggesaksbehandling» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD)). Det 
framgår av rundskrivet at det må være avklart at tiltak kan gjennomføres med tilstrekkelig 

sikkerhet siste plannivå. NVE er enig med kommunen i at ansvaret for å utarbeide slike 

analyser må påligge utbygger/forslagsstiller, men at det er viktig at kommunen samordner 

planer og gjør helhetlige risikovurderinger i kommunen. 

 

 
Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

Seksjonssjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 

Seniorrådgiver 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 

 
 

Mottakere: 

ØYER KOMMUNE  
 

Kopimottakere: 

SVRØ - Region Øst - Toril Hofshagen 
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/?ch=1

	NVE trekker innsigelse - Reguleringsplan Fjellstad terrasse, Øyer kommune

