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NVEs vurderinger - Høring - Søknad om dispensjon for fritidsbolig på 

gnr. 11 bnr. 119 - Planid 103a Hafjell Søndre (panorama) - Øyer 

kommune, Innlandet 

Vi viser til høringsdokumenter oversendt 10.07.2020, 03.08.2020 og 14.08.2020. 

I gjeldene plan kommer tiltaket i konflikt med en generell hensynssone for flom. Det er ikke gjort 

faglige vurderinger av denne flomsona i forbindelse med planarbeidet, og flomsona kan derfor få en 

annen utbredelse dersom man gjør en faglig utredning av flom- og erosjonsfaren i området. Den kan 

både bli større og mindre. 

Øyer kommune og utbyggere i området er godt kjent med NVEs faglige synspunkt vedrørende 

vannhåndtering i Hafjell/Øyer sør. NVE mener det gjennom en massiv utbygging i flere tiår er gjort så 

store endringer i nedbørfeltene, at den eneste faglige forsvarlige tilnærmingen for å svare ut reell flom- 

erosjons- og jord- og flomskredfare i dette området, er gjennom en helhetlig og faglig etterprøvbar 

dokumentasjon. Øyer kommune har vært i gang med dette i forbindelse med planprosessen for Øyer sør 

en stund, men den fagligheten som konsulenten til nå har presentert i denne prosessen, har ikke vært 

godt nok. Dette har Øyer kommune tatt opp med konsulenten. Hva som nå er status for dette arbeidet, er 

ikke NVE kjent med. Men vi forutsetter at dette arbeidet følges opp og bidrar til et faglig godt nok 

beslutningsgrunnlag innenfor kommunedelplanområdet i Øyer sør. 

Når det gjelder dispensasjonssøknaden for fritidsbolig på eiendommen Gnr 11 Bnr 119, og behovet for å 

utføre byggetiltak som er omfattet av sikkerhetskrav i byggteknisk forkrift i det som er avsatt flomsone i 

gjeldene plan, så vurderer NVE kun de faglige forholdene knyttet til flom/overvann og erosjon.  

NVEs vurdering av flom- og erosjonsfare 

Det er NVEs klare oppfatning at en generell hensynssone på 20 meter på hver side av vassdrag i Øyer 

sør helt klart ikke er tilstrekkelig i deler av området. Vi vil ikke anbefale nye 

reguleringsplaner/reguleringsendringer med en slik tilnærming til flom/overvann- og erosjonsfaren. 

Tiltakshaver har framlagt en dokumentasjon på flomfaren. Den er tidvis litt vanskelig å følge 

argumentasjonsrekkefølgen og den er noe uoversiktlig framstilt. Det er Øyer kommune som er ansvarlig 
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for at tilstrekkelig sikkerhet er dokumentert ivaretatt (byggteknisk forskrift), og tiltakshaver som må 

framskaffe slik dokumentasjon. 

For å prøve å gi en faglig tilbakemelding som er noenlunde oversiktlig, tar vi en punktvis tilnærming til 

de forhold vi mener er relevante for dokumentasjon flom/overvann- og erosjon i området: 

 Plankrav: I en reguleringsplan er det krav til at reell fare (naturfare) skal være avklart på siste 

plannivå – her reguleringsplan. Som grunnlag for denne avklaringen har man lagt en 

hensynssone på 20 meter på hver side av vassdraget, i tråd med pbl §§ 12-6, 12-7 og 28-1. 

Erfaring gjennom hendelser tilsier at flom- og erosjonsutfordringer er relevante i Øyer sør. Det 

er ikke uvanlig at man ved revisjon av planer må endre arealformål og ta inn ulike nye hensyn 

som på grunn av økt og endret kunnskap og endringer i lovverk har kommet til. 

 Vannføring og NEVINA: NEVINA er ikke detaljert nok/har ikke gode nok input data til å gi 

presise vannføringsopplysninger. Men maks-/min-verdier sier noe om i hvilket intervall 

vannføringen ved en 200-års flom (som er sikkerhetskravet for en fritidsbolig i byggteknisk 

forskrift) ligger på. Man bør legge seg i det øverste sjiktet og inkludere 40% klimapåslag for 

denne type felt. For små felt er det ikke mulig å finne nedbørfeltet i NEVINA, fordi vassdraget 

ikke inngår i kartgrunnlaget fra Kartverket. I slike tilfeller må man finne et noenlunde 

tilsvarende felt rett i nærheten for å få et grovt anslag. Feltet i vedlegg 4 virker ikke stort nok, se 

punktet om Nedbørfeltets størrelse. Det at vassdraget er tørt i mange måneder er ikke et 

flomsikkerhetsargument som holder for å svare ut sikkerhetskravet i byggteknisk forskrift kap. 

7. Det er dimensjonerende vannføring ved en 200-års flom skal legges til grunn, uansett om 

bekken er tørr i perioder. Bekken skiller seg tydelig fra terrenget omkring, og regnes som et 

vassdrag jf. vannressursloven § 2.  

 Nedbørfelts størrelse: Nedbørfeltet som angis i vedlegg 4 vurderer vi ikke å være riktig i 

forhold til forelagte opplysninger knyttet til kartgrunnlaget. Nedbørfeltets størrelse er for lite i 

forhold til det feltet som er relevant for det omsøkte tiltaket. Dette gir feil estimat for 

flomvannføringstall. I tillegg må man vurdere om feltverdiene er noenlunde riktig (ulik 

avrenningsfaktor for ulike typer areal). 

 Kapasitet i vannvegen: For å kunne si noe om kapasiteten i vannvegen trenger man 

dokumentasjon av tverrsnitt forbi planområdet, men også oppstrøms med tanke på mulighet for 

vann på avveger ved en 200-års flom. Henger sammen med punktene om Forhold i nedbørfeltet 

og Erosjon. 

 Utbyggingsgrad/tette flater/endringer i nedbørfelt: I et slik område som Øyer sør vil de 

naturlige avrennings- og infiltrasjonsparametrene endres fordi vi får betydelig større andel tette 

flater enn det vi hadde i en naturlig tilstand før utbygging. Det bygges veger og andre inngrep 

som klart påvirker dreneringslinjene og avrenningsmønstrene. I de områdene som får tilført økte 

snømengder ut over det naturlige, ved snøproduksjon med vann fra annet nedbørfelt, vil dette 

også måtte hensyntas med tanke på flomtopp i nedsmeltingsperioden. 

 Flom og overvann: Flomvannføringer henger klart sammen med økt utbyggingsgrad og 

endringer i avrenning oppstrøms tiltaket. Planer for fortetting av områder oppstrøms vil øke ev 

utfordringer nedstrøms.  

 Forhold i nedbørfeltet: For å dokumentere flomfaren må man også se på forhold og 

flaskehalser innenfor nedbørfeltet og oppstrøms tiltaket, som kan gi vann på avveger ved for 

eksempel en styrtregnepisode. Dette kan være underdimensjonerte stikkrenner, avlagringer i 

vannvegen, underdimensjonerte kryssinger med mer. Fallet forbi eiendommen øker kapasiteten 
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til å ta unna flomvannføringer, men holder alene ikke som argument for at tomta tilfredsstiller 

sikkerhetskravet i byggteknisk forskrift. 

 Infiltrasjon i grunnen: Ved en styrtregnepisode i snøsmelteperioden vil ikke et område med 

sand avdempe flomvannføringer. God infiltrasjonsevne kan bidra positivt til infiltrasjon av 

hverdagsregnet og mindre regnbyger lokalt på egen tomt, og lokalt innenfor reguleringsområdet, 

jf. AsplanViak sin Tretrinnsmodell for fordrøying av overvann. 

 Erosjon: Det er godt mulig at bekken ikke er erosjonsutsatt, men selv om bekken er plastret 

med stor stein forbi tomta, vet vi fortsatt ikke dimensjoneringsgrunnlaget. Minst like viktig er 

om erosjon kan gi økt fare for vann på avveger oppstrøms tomta? Er erosjonsfaren ivaretatt på 

hele strekningen oppstrøms som er relevant for flomfare for tomta? 

 Tiltak: Justeringer av planer og flom/erosjonssikring er mulige tiltak etter at man har 

dokumentert flom- erosjonsfaren og dette er en reell utfordring i området. Er tomta egnet for 

planlagt tiltak? Sikring krever kunnskap om hva man skal sikre mot. Tiltak må heller ikke øke 

flom- eller erosjonsfaren for eksisterende bebyggelse. I tillegg skal man ivareta et naturlig 

vegetasjonsbelte langs vassdrag, jf. vrl § 11. 

 NVEs rolle: NVE opptrer ikke som konsulent i slike saker, vi kan gi råd om hvilke 

dokumentasjonskrav som gjelder, men selve dokumentasjonskravet påligger tiltakshaver. NVE 

kan også bistå kommunen med faglige råd knyttet til dokumentasjonskrav og lovmessige krav, 

men vi kan ikke utrede de samme forholdene som vi selv mottar på høring. 

Konklusjon 

NVE kan ikke se at den framlagt dokumentasjonen holder faglig sett, til konkret å svare ut 

sikkerhetskravet som gjelder for et F2 bygg i byggteknisk forskrift.  

Fram til tilstrekkelig dokumentasjon er på plass, mener vi at det ikke bør gis dispensasjon, fordi 

tiltaket ikke tilfredsstiller sikkerhetskravet i gjeldene byggteknisk forskrift slik 

dokumentasjonsgrunnlaget er. 

 

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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