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NVEs tilbakemelding - innsigelsesgrunnlaget - Oppdatert 

flomutredning med vannlinjeberegning -  Reguleringsplan for 

hytteområdet Hundbergslia - Planid 0521159 - Øyer kommune, 

Innlandet 

Vi viser til henvendelse datert 07.05.2020. 

Bakgrunn 

Vår opprinnelige innsigelse gikk på følgende forhold: 

«NVE mener planen ikke ivaretar vesentlige regionale og nasjonale interesser knytta til NVEs 

ansvarsområder, og vi fremmer derfor innsigelse til planen.   

Innsigelsen er knytta til følgende forhold: 

 Flom og vassdrag: Hensynssone flom må avpasses med terrengmessige vurderinger til en 

maksimal vannstandsstigning på 2-3 meter, så lenge man ikke gjennomfører en 

vannlinjeberegning og utreder reell fare. Bestemmelsene til hensynssone flom må videre henvise 

til de konkrete sikkerhetskrav som fremgår av byggteknisk forskrift og som gjelder alle 

byggetiltak. 

 Vannforsyningsanlegg: Uttak av vann kan påvirke allmenne interesser i vassdrag, og så lenge 

ikke vannuttak er utredet og avklart etter vannressurslovens bestemmelser før planen legges ut 

på offentlig ettersyn, må det tas inn en bestemmelse som krever en slik avklaring før tiltaket kan 

igangsettes.» 

NVE ga en ytterligere tilbakemelding på innsigelsesgrunnlaget i e-post datert 02.03.2020 der 

tilbakemeldingen i hovedsak gikk på mangler ved utredningen: «Asplan Viak har benyttet Nevina og 

den rasjonelle metode for å tilnærme seg en flomstørrelse. Men det er mange innvendinger til denne 

tilnærmingen. For det første har de ikke vist utregningen, og hvordan de har benyttet den rasjonale 

formelen? De ligger heller ikke innenfor Nevina estimatet på laveste flomverdi inkl 40% klimapåslag. 

Hvorfor? De har ikke gjort rede for profiler som viser at beregnet vannvolum vil holde seg i vannløpet i 

kritiske profil. Det mangler rett  
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og slett en del på faglig etterprøvbarhet for de beregningene som er lagt ved, etter vår vurdering.» 

NVEs vurdering av grunnlaget for innsigelse 

Det er nå gjort ytterligere faglige vurderinger. Disse ble oversendt NVE 07.05.2020 for at vi skal 

vurdere vårt innsigelsesgrunnlag. 

Generell tilbakemelding 

Fagligheten i fagrapporten fra AsplanViak (Oppdragsnummer 615513-22 datert 17.04.2020) er nå 

etterprøvbar. Vi driver ikke faglig detaljkontroll, men hovedtrekkene i rapporten virker nå å være på 

plass. 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. 

Plankart:  

Denne flomsona virker helt unaturlig, da det er bekkeløp gjennom tomta. I AsplanViak rapporten 

(Oppdragsnummer 615513-22 datert 17.04.2020) fremgår følgende knyttet til denne problemstillingen: 

«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». Er det her snakk om dette arealet? 

NVE viser til at reell fare skal være avklart på reguleringsplannivå og vises i 

plankartet. Hensynssone flom må vises for dette arealet også, det er regulert 

til byggeformål så langt vi kan se. Uavhengig av arealformål under 

hensynssonen skal altså hensynssonen vises. Bestemmelsene til sona vil 

avklare hva som er tillatt og ikke innenfor hensynssonen. 

 

 

Planbestemmelser:  

Vi har ikke mottatt nye bestemmelser, men gir derfor følgende tilbakemelding:  

Bestemmelsene til hensynssone flom må inneholde følgende: Det er ikke tillatt med nye byggetiltak i 

sikkerhetsklasse S2, uten at det sikres mot flom opp til gjeldene sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 

forskrift, og uten at denne sikringen påfører andre økt fare eller gir vesentlige negative konsekvenser for 

allmenne interesser. Det er tillatt med tiltak knyttet til friluftsliv etc. som ikke omfattes av 

sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift, og som ikke påvirker flomfaren negativt. 

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. 

Vannuttak: 

Følgende bestemmelse er foreslått tatt inn i reguleringsplanen: «Før arbeid med nytt 

vannforsyningsanlegg kan startes opp må NVE kontaktes for en lovmessig avklaring av vannuttaket 

etter vannressurslovens bestemmelser». Avklaring knyttet til vannforsyning må være avklart før nye 

byggetiltak kan igangsettes. 
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Konklusjon 

NVE har ikke lenger merknader til den faglige utredningen. Grunnlaget for innsigelsen til denne er 

ikke lenger til stede.  

Men grunnlaget for innsigelsen opprettholdes til følgende forhold: 

 Plankartet må vise alle hensynssoner fra fagrapporten, uavhengig av underliggende arealformål. 

 Bestemmelsene til hensynssone flom må inneholde dette: Det er ikke tillatt med nye byggetiltak 

i sikkerhetsklasse S2, uten at det sikres mot flom opp til gjeldene sikkerhetskrav gitt i 

byggteknisk forskrift, og uten at denne sikringen påfører andre økt fare eller gir vesentlige 

negative konsekvenser for allmenne interesser. Det er tillatt med tiltak knyttet til friluftsliv etc. 

som ikke omfattes av sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift, og som ikke påvirker flomfaren 

negativt. 

 Det må inn een rekkefølgebestemmelse som sikrer utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt som 

avdekkes i fagrapporten fra AsplanViak slik at ikke tredje part påføres økt fare, jf. pbl §§ 28-1, 

1-8, samt vrl § 7 og byggteknisk forskrift 

 Vannuttak: Foreslått bestemmelse: «Før arbeid med nytt vannforsyningsanlegg kan startes opp 

må NVE kontaktes for en lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens 

bestemmelser». Dette er ikke tilstrekkelig og det må inn følgende i tillegg: Lovmessig avklaring 

knyttet til vannforsyning må være på plass før nye byggetiltak kan igangsettes. 
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