
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Øyer kommune 

Kongsvegen 325 

2636 ØYER 

 

   

Vår dato: 04.12.2020         

Vår ref.: 201841536-13     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 10.11.2020 Kristin Hasle Haslestad 

Deres ref.: 20/1517-22 

   

     

1 

NVEs vurdering - HØRING - GNR. 11 BNR.119 - FRITIDSBOLIG - 

BJØRGEFALLET 68 - Dispensasjon fra planID 103a Hafjell Søndre 

(panorama) punkt 7.1 angånde hensynssone flomvern - ØYER 

KOMMUNE 

Vi viser til høringsdokument datert 10.11.2020. 

Bakgrunn 

NVE har ikke anledning til å kontrollere faglige rapporter i detalj. Dersom kommunen vil ha en 

fullstendig, faglig utsjekk av rapporten, anbefaler vi at kommunen krever en tredje partskontroll av et 

annet firma. Men det blir vanskelig for oss å vurdere om dokumentasjonskravet er ivaretatt i denne 

saken som vi tidligere har uttalt oss til, uten å se på den vedlagte rapporten i det hele tatt, siden rapporten 

er friskmeldingsgrunnlaget for arealet med tanke på flom. 

Overordnet så har rapporten har en litt forvirrende begrepsbruk og omtaler områdene oppstrøms tomta 

som ønskes bebygd som nedstrøms, dette bør rettes. Vi har også noen merknader til valgt utstrekning for 

nedbørfeltet, da for eksempel bekk som renner under veg helt i toppen av nedbørfeltet, ikke er tatt med i 

nedbørfeltet, uten at vi ser at dette er begrunnet. Det kan sikkert også være andre forhold knyttet til 

nedbørfeltet som ikke stemmer med ev autogenererte nedbørfelt i områder med stor og vedvarende 

byggeaktivitet, slik som områdene i Øyer sør. 

Kryssinger og andre innsnevringer lang vassdraget er beskrevet og vurdert. Dette er bra og nødvendig, 

men NVE har ingen mulighet til å vurdere om den helhetlige vurderingen av dette stemmer med de 

faktiske forhold. Dette må være kommunens ansvar å ha oversikt over og ev kontrollere ved behov. 

Konklusjon 

Det er stor usikkerhet knyttet til begrensninger knyttet til beregningsgrunnlaget for beregninger av 

flomverdier i små nedbørfelt uten måledata. Det er også usikkerheter knyttet til terrengdata. 

Usikkerheten til flomsonekart må derfor tas i betraktning da kartene har en begrenset nøyaktighet. Dette 

gjelder spesielt i forbindelse med detaljplanlegging og ved bygge- og delesaksbehandling, der 

vannstander bør kontrolleres mot terrenghøyder. NVE mener kommunen må gjøre konkrete oppmålinger 

og vurderinger av de faktiske forhold i vassdraget oppstrøms- og forbi tomta, før det fattes endelig 
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vedtak i saken. Vi mener også at kommunen må sjekke om flomvegene ved tette stikkrenner i det 

autogenererte kartet stemmer overens med de faktiske forhold i området. Det kan fort skje små endringer 

i slike aktive byggeområder som kan gi konsekvenser for vannets avrenningsmønstre i en slik liside. 

Denne dokumentasjonen og vurderingene må framgå av saksframstillingen. 

Vegetasjonen i bekkekantene bidrar i dag med naturlig erosjonssikring og filtrering/infiltrasjon. Det er 

derfor sterkt ønskelig å beholde vegetasjonen langs kantene. Vi ber om at kommunen sikrer dette i sin 

saksbehandling. 

 

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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