
Til 

Øyer kommune, Planavdelingen 

 

Reguleringsplan - H6 Hundbergslia 

Det vises til møte med kommunen den 11.02.2021.  

Deltakere: Anita Lerfald Vedum og Helga Haugan fra Øyer kommune 

Erik Sollien fra Areal+ 

Per Kr. Simengård, Stein Erik Blomberg og Magne Fossum fra Hundbergslia grunneierlag 

Vi viser også til vårt innspill til vedtak i saken sendt ble som e-post 05.01.2021. 

 

 

Rekkefølgebestemmelser pkt. 9 

Ihht. pkt. 9.4 i rekkefølgebestemmelsene: Utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt som avdekkes i 

fagrapporten fra Asplan Viak må ivaretas slik at ikke tredje part påføres økt fare, jf. pbl §§28-1, 1-8, 

samt vrl § 7 og byggeteknisk forskrift. Tiltak må gjøres i forhold til de 2 stikkrenner og bru før nye 

byggetiltak kan igangsettes, - alternativt fordrøyningstiltak som kan hindre dette. 

 

 

Forslag til midlertidig løsning for å tillate byggeaktivitet 

Det er beklagelig at bestemmelsene slik de står nå, hindrer all byggeaktivitet i planområdet. Dessuten 

må evt. tiltak i de tre kritiske punktene avklares, planlegges og gjennomføres i samarbeid med 

vegeier som er Holmsætervegen SA. Det er snakk om betydelige kostnader ved evt. bytte av 

stikkrenner og finansiering og gjennomføring vil derfor ta tid. 

Hundbergslia grunneierlag foreslår derfor at det kan gis tillatelse til at bygging kan bli igangsatt på 

inntil 10 gamle godkjente tomter fra reguleringsplan for Hundbergslia hytteområde godkjent i 2005 . 

Da stopper ikke all aktivitet (som ville vært godkjent i henhold til reguleringsplan fra 2005), og i tillegg 

får vi nødvendig tid til å planlegge og gjennomføre evt. tiltak på kulverter på en forsvarlig måte. 

Det er i dag ca. 25 godkjente tomter som er ubebygd, ca 10 tomter av disse er solgt av grunneierne.  

Vi har kjennskap til at det nå planlegges bygging på tomt 89/29 (godkjent i 1973), 89/30 (godkjent i 

1973) og 94/27 (godkjent i 2005). De som planlegger bygging her, har familietilknytning til 

Øyer/Tretten.  

 

Beregninger av vannføring 

Som avtalt i møtet 11.02.2021 er beregninger av vannføring gjennomgått. I sin tilbakemelding sier 

Asplan Viak bl.a.: 



«Vi har nå gjort en gjennomgang av våre beregninger (tre ulike metoder) og kommet til at vi 

har gjort en grei jobb basert på anerkjente og akseptert anvendte metoder og modeller. Det 

er mye vann, men vi har ikke, og håper jeg, får ikke oppleve en slik flom i vår tid. 

Dimensjoneringer av stikkrenner er også i størrelsesorden riktige«. 

 

Videre skriver Asplan Viak: 

«Som vi har snakket om bør det vel kunne diskuteres med NVE og Statsforvalteren hvorvidt 

rekkefølgebestemmelsen her er hensiktsmessig og om kravet og følgende av det ikke er litt 

ute av proporsjoner i forhold mulig risiko og skadeomfang.» 

 

Befaring med kommunen, NVE og Statsforvalteren 

Som også nevnt i møtet 11.02.2021 er vi helt avhengig av at det blir gjennomført en befaring 

til våren med kommunen, NVE og Statsforvalteren så fort det er barmark i mai/juni. Ved å se 

de faktiske forhold kan de beste faglige vurdering gjøres på stedet for å avklare omfanget av 

evt. tiltak og at de ikke blir unødig omfattende. 

 

Dokumentasjon av kulverter og vannføring 

For dokumentasjon av kulvertene og vannføring samt vurdering av biologisk mangfold så 

følger informasjon og et vedlegg med bilder med en egen stedsforklaring: 

 

Kulvert 1 (bru) 

Denne ligger i en privat hytteveg som ble etablert på 1950-tallet, da de første hyttene ble bygd ved 

nedre og øvre Hundtjønn. Vegen er i dag adkomst til 6 eksisterende hytter, samt en ubebygd. Den vil 

også være adkomst til en nyregulert tomt, T32. Brua ligger i et lavbrekk på vegen, og her var det nok 

overtapping under flommen i 1995 uten noen form for skader. Tiltak her må derfor avklares med 

vegeier og det er store tekniske problemer med ny kulvertløsning for en så stor vannføring, da 

høydeforskjellen mellom nedre Hundtjønn og vegen er ca. 1 m, og nedstrøm er det veldig lite fall på 

terrenget. 

Kulvert 2 og 3 

Disse ligger i Holmsætervegen, som er en privat sæterveg til Veslesæter, Sydda, Holmsætra og Pølen, 

samt adkomst til hyttene i område og knyttet sammen med Aksjøsætervegen. Det er årsmøte/styret 

som bestemmer vedlikeholdet av denne vegen også stikkrennene gjennom vegen. Tiltak her må 

derfor avklares med vegeier og det er store tekniske problemer med ny kulvertløsning for en så stor 

vannføring. Særlig mellom kulvert 1 og 2 vil vannet flyte utover, da bekkefaret har veldig begrenset 

kapasitet (jfr. bildene) og terrenget er flatt,  og hvordan skal en da få samlet dette vannet gjennom 

en ny kulvert uten omfattende terrenginngrep.  

 



Fakta om vannføring i Hundtjønnsbekken vs. Moksa 

Hundtjønnsbekken er en del av nedslagsfeltet til Moksa. Flommen i Moksa 2. juni 1995 hadde en 
flomtopp på 90 m3/s. Nedbørsfeltet til Moksa er 94,5 km2. Dette utgjør 0,952 m3/s pr. km2. 
Overfører vi det til nedslagsfeltet for Hundtjønnsbekken (2,7 km2), som er en del av nedslagsfeltet til 
Moksa, får vi en vannføring i Hundtjønnsbekken på 2,57 m3/s. I rapporten til Asplan Viak er en 200 
års flom beregnet til 2,61 m3/s. Da må vi anta at vi hadde en slik vannføring i Hundtjønnsbekken i 
1995. 
Det ble ingen skader på vegen eller terrenget rundt ved disse kulvertene (kulvert 1, 2 og 3 i 

fagrapporten til Asplan Viak), selv om vannet nok flommet over vegen. Det ble noe skader på vegen 

der bekken krysser nedenfor Fossumsheimsætra (nedenfor planområdet). Her ble det ca. 100 m med 

erosjonsskader i det søre kjørefeltet. Her er vannføringen større da ca. 1/3 av nedslagsfeltet i 

Hundbergslia hytteområde, bl.a. den store myra mot sørvest i planområde har avrenning nedenfor 

kulvert 3.  

Med 40% klimapåslag får vi 3,65 m3/s eller 1,35 m3/s pr. km2 (jfr. rapporten). Overfører vi dette til 
hele nedslagsfeltet for Moksa får vi en flomtopp på ca. 128 m3/s i Moksa. Flomvernet som ble bygd i 
Tretten sentrum av NVE i 95/96 er dimensjonert for 100 m3/s. Med en slik vannføring må vi anta at 
det er en form for unntakstilstand i hele bygda. 

 

Bilder 

Det er lagt ved noen bilder av bekkefaret mellom utløpet på nedre Hundtjønn og kulvert 2. Som det 

fremgår av bildene, som ble tatt den 12.09.1919, er vannføringen normal for årstiden, ca. 300 l/s. 

Minstevannføringen på ettervinteren er ikke mer en ca 8 l/s, det går fram av innvendig bilde av 

kulvert 2, det er så vidt vannet sildrer under isen i renna.  

Bilder med stedsforklaring i eget vedlegg. 

Biologisk mangfold? 

Et annet forhold som må vektlegges er at Hundtjønnsbekken mellom nedre Hundtjønn og kulvert 2 

er gyteområde til ørreten, og ethvert inngrep i bekkefaret må derfor begrenses i dette område. 

Bekken mellom øvre og nedre Hundtjønn er i myr, og derfor en lite egnet gytebekk. Det kommer en 

liten bekk ned i øvre Hundtjønn, men vannføringer her er liten. Det meste av tilsiget til øvre og nedre 

Hundtjønn kommer fra myrområdene på sørsiden. Vi vil anta at Statsforvalteren har noen 

synspunkter på dette. 

 

 

Tretten 03.03.2021 

For Hundbergslia hytteområde i dialog med plankonsulent Areal+ v/Erik Sollien. 

Magne Fossum, Stein Erik Blomberg, Per Kr. Simengård 

 

 


