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NVEs vurdering - Høring - Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet 

- Oppføring av lagerhall / næringsbygg GBnr 130/69 Tretten vest N1 - 

Øyer kommune, Innlandet 

Vi viser til høringsbrev datert 02.03.2020. 

Bakgrunn 

Området tiltaket er tenkt plassert på, ligger 60 meter fra Lågen og området er flomutsatt (ref. 1995-

flommen). Området er avsatt som næringsområde med krav og regulering i kommuneplanen. 

Kommunen vurderer tiltaket som midlertidig for 4 år og vil ikke kreve regulering. Det vil bli gjort en ny 

vurdering av tiltaket og ev mulighet for videreføring etter disse 4 årene.  

Fra kommunens saksframlegg er forslag til vedtak følgende: «Ing. K. Dømbe søker på vegne av Hafjell 

Maskin AS dispensasjon fra Kommuneplanens Arealdel punkt 1.20 som omhandler byggegrense langs 

vassdrag og punkt 2.6 som omhandler detaljregulering for næringsområde N1. Kommunedirektørens 

forslag til vedtak er å innvilge dispensasjon på begge punktene.» 

NVEs vurdering 

Det er kommunens ansvar å vurdere hvilken sikkerhetsklasse tiltaket skal plasseres i, og det er også 

kommunens ansvar at et tiltak etter pbl § 1-6 har sikker byggegrunn i tråd med sikkerhetskrav gitt i 

byggteknisk forskrift (jf. pbl § 28-1). NVE er ikke uenig i at dette er et F1 tiltak. Da skal tiltaket 

dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot en 20-års flom.  

Vi er imidlertid også opptatt av at slike tiltak så nære Lågen kan gi presedens for utnyttelse av 

strandsona, samt utgjøre en fare i vassdraget hvis hallen tas av en større flom. Arealet ligger også inntil 

Trettenstryka fuglefredningsområde, og dette bidrar også til at mer permanente tiltak ut over 4-års 

perioden bør gjennom en reguleringsplanprosess, etter NVEs vurdering.  

NVE anbefaler derfor at man etter endt 4-års periode setter krav om reguleringsplan for å kunne 

videreføre tiltak på næringsarealet. 
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Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

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

Vedlegg:     

   

   
 

  

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I INNLANDET 
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