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NVEs tilbakemelding og vurdering av innsigelsesgrunnlaget for felt 3
Kringelåslia/Kringelåslia Nedre FB12 og FB13 - Revidert planmateriale
etter tilbakemelding fra NVE - Øyer kommune, Oppland
Vi viser til revidert planmateriale datert 13.11.2019.
Bakgrunn
NVEs gjeldene innsigelsesgrunnlag er følgende (fremmet i brev datert 25.10.2019):
Med utgangspunkt i innsigelsesgrunnlaget fra vår vurdering 22.08.2019, er alle punkter svart ut, bortsett
fra behovet for tiltak mot flom og/eller vann på avveger (er det behov for en flomvoll for å dokumentere
tilstrekkelig sikkerhet ift. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift, nå som det ikke lenger skal gjøres
tiltak i vannstrengen?). Vannhåndtering er utfordrende i stykkevis og delt utbygging i bratte lisider, og
vi anbefaler derfor at man vurderer vår faglige merknad vedrørende overvann.
Grunnlaget for innsigelsen vil bortfalle når:
1. Det er gjort en faglig tilfredsstillende vurdering av om det er behov for en flomvoll i overgangen
hensynssone flom og arealformål fritidsbebyggelse/annen veggrunn (se merknader over vedrørende
dette).
2. Innarbeider det behovet som eventuelt dokumenteres i plankart og bestemmelser. Det er et
lovmessigkrav at tilstrekkelig sikkerhet skal være dokumentert ivaretatt (med ev tiltak gjennomført) før
bygging kan starte, jf. pbl § 28-1 og byggteknisk forskrift.
NVE minner igjen om at grunnlaget for innsigelsen formelt sett ikke bortfaller før endringene er
ivaretatt i vedtatt plan. Vi ber om å få tilsendt endelig vedtatt plan.
NVEs vurdering
Notat 02/re. 1 er oppdatert, og følgende konklusjon foreligger:
«Sikringssonen (kfr tverrprofilene) har god nok bredde/kapasitet til å ta unna beregnet vannføring ved
200-års flom + klimapåslag 40%. På et lite strekke (ca. 20m) har terrenget et slikt fall at vannet ved en
flom kan ta uønsket veg mot sør. Det er på dette strekket derfor lagt inn i plankart og bestemmelser at
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det skal bygges en flomvoll (høyde ca. 1,5m) for å lede vannet tilbake til bekkedraget / hindre
inntrengning i byggeområdet ved siden av. Vi håper med dette NVEs grunnlag for innsigelser vil
bortfalle.»
I planbestemmelsene er følgende oppdatering innarbeidet som en følge av konklusjonen i notatet:
§ 4.3 Avledningsanlegg. I området merket SOA skal det etableres avledningsanlegg for overvann i form
av en 1,5 høy voll. Vollen skal plastres med stein på siden som vender mot nord.
§ 6.1 Det skal utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering innenfor planområdet. Planen skal
sikre at det velges gode løsninger for overvann som ikke naturlig drenerer til bekken nord i planområdet.
Planen skal også vise hvordan vannet kan fordrøyes innenfor planområdet, slik at økt
avrenningshastighet til områder nedstrøms planområdet ikke oppstår.
§ 8.4 Avledningsanlegg for overvann (flomvoll) i formål SOA iht pkt. 4.3 skal være etablert før bygging
i område BFR4 settes i gang.
Plankartet er oppdatert med arealformål SOA (anlegg for infiltrasjon/fordrøying/avledning) i
overgangen mellom hensynssone flom og fritidsbebyggelsen i BFR4:

Konklusjon
Med disse endringene innarbeidet i planen, mener NVE at grunnlaget for innsigelsen kan bortfalle.
Formelt sett vil ikke grunnlaget bortfalle før det foreligger endelig vedtatt plan med disse endringene og
tidligere avklaringer, innarbeidet. NVE ber om å få tilsendt endelig vedtatt plan.
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