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NVEs tilbakemelding og presisering knyttet til innsigelsesgrunnlaget - 

klage på planvedtak - Reguleringsplan for hytteområdet Hundbergslia - 

Planid 0521159 - Øyer kommune 

Vi viser til orientering om klage datert 07.04.2021, vår innsigelse datert 08.08.2019 samt 

telefonsamtale 16.04.2021 der vi har fått utvidet frist til å komme med en faglig presisering i 

saken. 

NVEs innsigelsesgrunnlag og medvirkning i saken 

Innsigelsesgrunnlaget var knyttet til mangelfull dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet mot flom, samt 

krav til lovmessig avklaring av vannforsyning (jf. pbl §§ 4-3 og 28-1, samt vrl § 8). 

Etter at innsigelsen ble fremmet har vi veiledet ved flere anledninger. 

02.03.2020: NVE veiledet vedrørende utredning av flomfare i små og uregulerte felt, jf. NVEs veileder 

7/2015, og der kom vi med følgende tilbakemelding: «…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 og slett en del på faglig etterprøvbarhet for de beregningene som er lagt 

ved, etter vår vurdering.» 

NVE kom med ny tilbakemelding på nye utredninger og vurderinger knyttet til innsigelsesgrunnlaget til 

kommunen den 20.05.2020: Det var fortsatt uavklarte forhold til utbredelsen av hensynssone flom, og 

det var ikke lagt fram bestemmelser til flomsonen. Videre sikret ikke planen 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 var heller ikke tilstrekkelig ivaretatt 

etter vannressursloven sine bestemmelser. NVE opprettholdt derfor grunnlaget for innsigelsen. 

Dokumenter om endelig planvedtak er datert 18.12.2020, der var alle punktene knytte til NVEs 

innsigelse ivaretatt.  
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Klage 

Klagen fra Hundberglia hytteområde gjelder rekkefølgekrav pkt. 9.4 i reguleringsplanen:  

«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» 

Rekkefølgekravet er satt etter medvirkning fra NVE i planprosessen.  

Klagen fra Hunberglia hytteområde er fremmet slik:  

«Vi klager på pkt. 9.4 og mener primært at punktet må tas ut. Vi mener at tiltaket jf. pkt. 9.4 vil 

ha negative miljøkonsekvenser i Hunntjønnsbekken. Vi frykter at tiltak i bekken vil skade 

gyteforholdene for ørretstammen i vassdraget. Vi kan ikke se at Statsforvalteren har vurdert 

konsekvensene av pkt. 9.4 før reguleringsplanen ble vedtatt. Vi krever at kommunen, sammen 

med NVE og Statsforvalteren tar stilling til planlagt tiltak etter en felles befaring med 

tiltakshaver på barmark sommeren 2021. Vi ber NVE og Statsforvalteren vurdere om 

konsekvensene av pkt. 9.4 står i forhold mulig risiko og skadeomfang. Vi ber om at kommunen 

inviterer NVE og Statsforvalteren til en slik felles befaring. 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. Sekundært: Dersom myndigheten 

opprettholder kravet til utbedring av 2 stikkrenner og bru klager vi 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» 

NVEs vurdering 

Utrednings- og dokumentasjonskravet tilligger tiltakshaver. Tiltakshaver (Hundberglia hytteområde) har 

fått utredet flomfaren i tråd med krav gitt i pbl § 28-1 og byggteknisk forskrift kap. 7-2. Det er 

kommunens ansvar å påse at kravene er ivaretatt. Gjennomføring av tiltakene som Asplan Viak skisserer 

(rapport 17.04.2020), er ikke detaljprosjektert i planen og kan trenge avklaring etter relevant lovverk før 

igangsetting (jf. vannressursloven og laks- og innlandsfiskloven med forskrift om fysiske tiltak i 

vassdrag). Det er konsulenten som må stå for den faglige tilnærmingen, og oppdraget gikk trolig ikke ut 

på å detaljere selve tiltakene, ut over å komme med konkrete kapasitetskrav som svarer ut 

sikkerhetskravet. Det er utfordrende for NVE å ha nok ressurser og kapasitet til å delta på befaringer 

knyttet til alle enkeltsaker. De vassdragstekniske kravene knyttet til mulige løsninger er delvis skissert 

av konsulenten i rapporten som er datert 17.04.2020. Detaljerte hensyn som må tas i selve 

gjennomføringen for ev. å sikre fiskeinteressene er det naturlig at Innlandet 

fylkeskommune/Statsforvalteren i Innlandet tar hånd om.  

Av rapporten fra Asplan Viak datert 17.04.2020 framgår følgende:  

«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.» 



 
Side 3 

 

 

 

Det er ikke NVEs oppgave å gjennomføre detaljert kvalitetssjekk av fagrapporter, og vi forutsetter at 

faresoner fra farekartleggingsrapporten for flom er tatt inn i planen i tråd med det som er vist 

farerapporten.  

Utbredelsen av faresonen er i rapporten framstilt slik at det er vanskelig å utføre en detaljert sjekk av 

dette. Konsulenten har påpekt av bekkekryssinger mangler tilstrekkelig kapasitet, men konsekvensen av 

dette er ikke fullstendig dokumentert og utredet. Trolig viser farekartene utbredelse av 200-års flom uten 

utskifting, men det er en liside nedenfor planområdet, flere vegkryssinger og noe bebyggelse som i 

teorien kan bli berørt av vann på avveger. Dette er ikke vurdert. Det er heller ikke gjort vurderinger av 

endrede avrenningsforhold som en følge av hytteutbyggingen (overvann).  

Det er tiltakshavers ansvar at man ikke påfører andre økt fare som en følge av mengden og formen de 

ulike tiltakene som skal gjennomføres har (jf. pbl § 28-1 og vannressursloven §§ 5 og 8).  

NVEs konklusjon 

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.   

NVE har ikke innvendinger til at gjennomføringsfristen settes til 31.12.2023. 

 

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

seksjonssjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

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

                         

   

   
 

  

 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I INNLANDET 
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