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Sammendrag: 
 
Øyer kommune fattet et vedtak om reguleringsplan H6 Hundbergslia den 03.12.20. Melding 
om vedtak ble sendt den 29.12.20. Kommunen ga utsatt klagefrist til Hundbergslia 
grunneierlag da de hadde spørsmål som måtte besvares av kommunen før grunneierlaget 
kunne ta stilling til om de ønsket å klage. Kommunen mottok en klage på vedtaket den 
03.03.21 samt en presisering av klagen den 15.03.21 fra Per Kr. Simengård, Stein Erik 
Blomberg og Magne Fossum (Hundbergslia grunneierlag), heretter kalt klager. Klager har 
rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig.  
 
Kopi av klage ble sendt til berørte parter, NVE og Statsforvalteren i Innlandet, og 
kommunen har mottatt uttalelser fra begge parter. 
 
Klager omhandler pkt. 9.4 i rekkefølgebestemmelsene, og klager ber om at punktet tas ut 
av reguleringsplanen. Følgende fremgår av rekkefølgekravet: 
 

«Utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt som avdekkes i fagrapporten fra AsplanViak 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.» 

 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet, foruten om å tilføre et tillegg i 
rekkefølgekravet pkt. 9.4 etter en uttalelse fra Statsforvalteren i Innlandet. 
Kommunedirektøren tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig 
avgjørelse.  



Administrasjonen mottok supplerende dokumentasjon til flomvurderingen fra klager den 
09.06.21. Kommunedirektøren har gjort en rask gjennomgang av rapporten ettersom den 
ble sendt inn rett før utsending til kommunestyret. Kommunedirektøren mener at evt. 
endringer må gjøres gjennom en mindre reguleringsendring da nye flomvurderinger krever 
planprosess med høring til regionale myndigheter.  
 
Vurdering: 
 

 Klager anfører at pkt. 9.4 vil ha negative miljøkonsekvenser i Hunntjønnsbekken, da 
tiltak i bekken vil skade gyteforholdene for ørretstammen i vassdraget.  

 
Statsforvalteren i Innlandet har følgende kommentar til anførselen; 

«Vår vurdering er at tiltak på stikkrenner og bru vil kunne gjennomføres uten vesentlig skade for 
fisk. Det forutsettes da at tiltakene gjennomføres i perioden 15. juni til 15. september, for å 
unngå tilslamming av gytegrus. Vi anbefaler at det legges kulvert uten fall, og lavt med bunn 
under bekkebunnen slik at det ikke oppstår vandringshinder.» 

 
Kommunedirektøren finner klagen delvis begrunnet og tilrår at statsforvalterens vilkår blir 
tatt inn som et krav i rekkefølgefølgebestemmesene for å ikke skade gyteforholdene for 
ørretstammen i Hunntjønnbekken. Kommunedirektøren foreslår at følgende endring 
kommer i tillegg til det som står i rekkefølgekravet pkt. 9.4:  
 
«Tiltakene skal gjennomføres i perioden 15. juni til 15. september, for å unngå tilslamming 
av gytegrus. Kommunen anbefaler at det legges kulvert uten fall, og lavt med bunn under 
bekkebunnen slik at det ikke oppstår vandringshinder.» 
 
 

 Klager ber NVE og Statsforvalteren vurdere om konsekvensene av pkt. 9.4 står i 
forhold mulig risiko og skadeomfang. Flomsonen for 200-års flom med klimapåslag 
er vist i reguleringsplanen. Byggetiltak i hensynssonen er ikke tillatt. Ny bebyggelse 
er lagt utenfor og med god avstand til hensynssonen. Ny eller eksisterende 
bebyggelse vil følgelig ikke bli berørt som følge av flom i Hunntjønnsbekken. 

 
NVE har følgende kommentarer til anførselen; 

«Rekkefølgekravet er satt etter medvirkning fra NVE i planprosessen.[…] 
Med dette som bakgrunn, mener NVE det er vesentlig for sikker vannhåndtering både 
innenfor planområdet og nedstrøms, at tiltakshaver følger opp planbestemmelse § 9.4. 
Selve utformingen og gjennomføringen av tiltaket bør også ivareta aktsomhetsplikten i 
vannressursloven § 5, samt ev. forhold som omfattes av forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
Det kan også være behov for å se nærmere på konsekvensene av vann på avveie som en 
følge av underdimensjonerte kryssinger. Det kan også vurderes om det er andre tiltak som 
kan gjennomføres for å hindre at vann ev. kommer på avveie og ev. påfører tredje part økt 
fare.» 

 
Rekkefølgekravet i pkt. 9.4 er satt som følge av flomvurderingen til Asplan Viak og med 
medvirkning fra NVE i planprosessen. Slik innsendt flomvurdering fremstår, kan ikke 
kommunedirektøren se at det er en feil å vedta rekkefølgekravet om flomsikringstiltak. 
Klager har ikke påberopt feil ved flomvurderingen.  



 
Utdrag fra rapport om flomvurderingi; 
 

«Beregnet minimum høyde for underkant bru er vist i Tabell 3-4. Av tabellen ser man at 
utformingen til den eksisterende broen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å avlede beregnet 
200-årsflom inkludert klimatillegg […] 
Av tabellen ser man at de to eksisterende kulvertene under veg ikke har tilstrekkelig 
kapasitet til å avlede beregnet 200-årsflom inkludert 40% klimapåslag. […] 
Flomsikre nivåer for en 200-årsflom i henhold til sikkerhetsklasse F2 i TEK17 er gitt i Tabell 
3-3 med henvisning til profiler i Figur 3-5. Beregningene viser at områder nær bekken kan 
være utsatt ved en 200-årsflom. Reguleringsområdet ligger innenfor beregnet flom 
vannstand. Som vist i Figur 4-2, vil areal nærmest bekken bli oversømmet i en 200-års flom 
med dagens terrengnivå. Det er lagt opp til at areal nærmest Hundtjønnbekken skal være 
friområde. En 200-års flom berører således ikke bebyggelse som legges på flomsikkert nivå. 
Friområdet vil danne en buffer og en sikkerhetsavstand mot elva.» 

 
NVE ga følgende tilbakemelding i sin vurdering av innsigelsesgrunnlaget etter endringer i 
flomvurderingen; 

«Det er ikke gjort vurderinger av hvor stor effekt selve tiltaket (utbyggingen) har på økt 
avrenning, men det er avdekket at det er 2 stikkrenner nedstrøms tiltaket som må skiftes, 
grunnet underdimensjonering og mangelfull kapasitet, jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 
forskrift […] 
Videre mener vi, ut fra forelagt informasjon, at kunnskap om underdimensjonering gir 
grunnlag for å si at uten tiltak vil tredje part bli påført økt fare. Vi mener derfor at det må 
inn en rekkefølgebestemmelse om at de 2 stikkrennene og bru må skiftes/utbedres før nye 
byggetiltak kan igangsettes. Det er ikke adgang til å påføre andre økt fare, jf. pbl §§ 28-1, 1-
8, samt vrl § 7 og byggteknisk forskrift. Alternativt må man legge opp til fordrøyingstiltak 
som vil hindre dette, men det virker muligens noe urealistisk..»ii 

 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet. NVE ville ikke frafalt sin innsigelse uten 
rekkefølgekravet i pkt. 9.4. NVE og Statsforvalteren i Innlandet har i forbindelse med 
klagebehandlingen foretatt en ny vurdering av rekkefølgekravet, også sett i lys av klagers 
anførsler, og de finner ikke grunn til å fjerne eller endre rekkefølgekravet.  
 
 

 Videre anfører klager at dersom myndigheten opprettholder kravet til utbedring av 
2 stikkrenner og bru klages det på tidsfristen for å gjennomføre tiltaket beskrevet i 
pkt. 9.4. «For at vegselskapet skal ha rimelig tid til planlegging, finansiering og 
gjennomføring av arbeidene, forslår vi at det settes en utsatt frist for gjennomføring 
av flomsikringstiltakene til 31.12.2023.» 

 
 
NVE og Statsforvalteren i Innlandet har ikke innvendinger til at gjennomføringsfristen settes 
til 31.12.2023. Kommunedirektøren mener derimot at det er uheldig at det kan føres opp 
tiltak uten at flomsikringstiltakene er gjennomført. Rekkefølgekravet er satt for å sikre 
gjennomføring av flomsikringstiltak før utbyggingen starter. Ved å gi en frist for 

 
i FLOMVURDERING HUNDBERGSLIA HYTTEOMRÅDE RAPPORT, datert 17.04.20, s. 20, 21 og 26 
ii  NVEs tilbakemelding - innsigelsesgrunnlaget - Oppdatert flomutredning med vannlinjeberegning - 
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gjennomføring, risikerer vi at det kommer en flom som ødelegger bygningsmasser før 
flomsikringstiltakene blir utført. Øyer kommune kan bli erstatningsansvarlige dersom vi gir 
tillatelse til tiltak før sikkerhetskravet i plan- og bygningsloven § 28-1 er oppfylt. Dersom 
store deler av utbyggingen blir gjennomført før den 31.12.2023, vil det bli vanskelig for 
kommunen å pålegge noen et juridisk ansvar å gjennomføre flomsikringstiltak. Kommunen 
risikerer å måtte utføre arbeidene og dekke utgifter for å få gjennomført pkt. 9.4 i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet, og tilrår at det ikke settes en frist for 
utføring av rekkefølgekravet. Utbygger kan naturligvis vente med å utføre arbeidene til 
2023, men kommunen har ikke hjemmel til å gi tillatelse til tiltak før sikkerhetskravene i 
plan- og bygningsloven § 28-1 er oppfylt.  
 

 Etter nye opplysninger fra klager anføres at foreligger andre alternative løsninger for 
flomsikringstiltak enn å utbedre/utskifte eksisterende stikkrenner. Klager ønsker å gi 
supplerende dokumentasjon som kan godskrive en annen løsning.  
 

Disse alternative løsningene ble ikke foreslått av regulant i reguleringsprosessen. Slik 
kommunedirektøren forstår klager er det ikke feil ved flomvurderingen som er godkjent ved 
sluttbehandling av reguleringsplanen. Skal det gjøres nye flomvurderinger og fremmes nye 
alternative forslag, krever dette en fullstendig ny behandling av flomvurdering som må 
høres av regionale myndigheter. Kommunedirektøren mener at slike endringer må gjøres 
gjennom en mindre endring av reguleringsplanen, og det er for sent å levere slike 
opplysninger etter av planen er sluttbehandlet.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, 
og klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 Følgende endring inntas som et tillegg til det som står i rekkefølgekravet pkt. 9.4:  
«Tiltakene skal gjennomføres i perioden 15. juni til 15. september, for å unngå 
tilslamming av gytegrus. Kommunen anbefaler at det legges kulvert uten fall, og lavt 
med bunn under bekkebunnen slik at det ikke oppstår vandringshinder.» 
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