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NVEs tilbakemelding - Høring - Søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel - Oppføring av nye utedo i tilknytning til 

båtnaust - Goppollen - Gnr. 155 bnr. 001 - Øyer kommune, Innland 

Vi viser til henvendelse datert 21.04.2020. 

Minner om at tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot 

naturfare i tråd med byggets funksjon/verdi, og at det er kommunens ansvar å påse at dette er ivaretatt i 

tråd med sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift. Et båtnaust må jo nødvendigvis ligge svært 

vassdragsnært og vil naturlig ikke kunne oppfylle sikkerhetskravet. Men da er det også forutsatt at det er 

et enkelt båtnaust, og ikke en liten hytte. For utedoen stiller det seg litt annerledes – både i forhold til 

byggets funksjon, men også verdien på bygget. Men det vil trolig være nok å tilfredsstille en mindre 

høydeforskjell fra normalvannstand for at sikkerhetskravet for et F1 tiltak er ivaretatt. Maksimal 

vannstandsstigning er 3-4 meter, jf. NVE Atlas, og dette tilsvarer erfaringsmessig ofte 200-års flom +. 

Goppollvatnet er regulert, så det er vel mulig å framskaffe data for maksimal vanstandsstigning over 

demning, slik som det er gjort for andre saker i statsallmenningen? Dette vil kunne gi et bedre bilde av 

situasjonen enn aktsomhetskartene.  

Videre bør allmennhetens tilgang til vassdrag være et viktig moment i denne saken, spesielt med tanke 

på presedens for andre tilsvarende saker. Det er ikke mulig med et felles opplegg for sanitærfuksjoner i 

området? Dette ville løse både plasseringen og hensynet til allmenne interesser langs vassdraget. Ut over 

dette har ikke NVE merknader i saken. 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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