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NVEs vurdering - svar på henvendelse ang kommunestyrets behandling 

av områdeplan for H5 og H6 i Hafjell - behandlet i kommunestyret 

15.12.2016 - Øyer kommune, Oppland 

Vi viser til henvendelse datert 22.12.2016 og 17.01.2017 vedr vedtak om endringer av plan, jf 

kommunestyrevedtak datert 15.12.2016. 

1. Plangrense justeres inn til bebyggelsesområdet. 

2. Områdene H5d-f utvides i hht fremlagt tegning i møtet, - en utvidelse på 20 daa i forhold til 

områdeplan lagt ut til offentlig ettersyn.  

 

Punkt 2 er ingen mindre planendring og vil trolig kreve både KU-utredning av utvidet byggeområde 

og nytt offentlig ettersyn. Punkt 1 med justering av plangrense der en tar bort arealet mellom B12 og 

H5/H6 vil medføre at man mister muligheten til overordnet og helhetlig håndtering og samordning av 

vassdrag, overvann, flom og skredproblematikk – som er våre hovedansvarsområder knytta til 

området. Lovavklaringer knytta til plan- og bygningsloven må tas med FMOP. 

 

Behovet for en helhetlig ivaretakelse av disse temaene har tidligere vært oppe i mange sammenhenger, 

både i denne planprosessen og flere andre i Øyer kommune. Øyer kommunen har begynt på en 

overordnet kommunedelplan for Øyer sør der intensjonen er å dokumentere blant annet vassdrags-, 

overvann-, flom- og skredproblematikken. NVE er ikke kjent med status i dette arbeidet, men vil påpeke 

med all mulig tydelighet nødvendigheten av en slik prosess. Vår behandling av planer i Øyer sør 

forutsetter at dette kommer på plass. Følgende moment knytta til disse temaene er relevant for denne 

planen og vedtaket om endring av planen: 

 Tidligere gjennomførte utbygginger i Øyer sør har påvirket avrennings- og flomforhold. 

Utfordringen er at man mangler en helhetlig vurdering og helhetlig plan for nødvendige tiltak 

for å ivareta både vassdragshensyn (vannressursloven) og sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 

forskrift (TEK10). Dette burde vært på plass slik at man kunne integrere nødvendige hensyn og 

tiltak i den enkelte plan. 

 Ny utbygging av H5/H6 og B12 vil også påvirke disse forholdene. Det er eksisterende 

bebyggelse og infrastruktur nedstrøms som ikke skal påføres økt fare. 

 Det er klart et behov for å se helheten i forhold til vassdrag og naturfarer, og dette gjøres ikke 

ved oppstykkinger. 



 
Side 2 

 

 

 

 Det er ikke laget en detaljert overvannsplan og vurderinger av flomfaren som en følge av 

utbyggingen. Det er ikke gitt konkrete fordrøyningskrav. Dette skal tas i påfølgende 

reguleringsplaner. Dette er allerede en stor svakhet i planen så lenge den helhetlige vurderingen 

av overvann/flom/skred ikke er på plass. Det er derfor en føre var handling å regulere 

tilstrekkelig areal både for nødvendige tiltak og ivaretakelse av planbestemmelser for 

vassdragskryssinger for eksempel (nødvendig for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet for B12) og 

ev fordrøyning. Bør ha gode nok faglige utredninger for man kutter arealet og det har man ikke. 

Så lenge det ikke foreligger en helhetlig kartlegging i forbindelse med kommunedelplan-

prosessen for Øyer sør, vil en ny planavgrensning, slik kommunestyrevedtaket legger opp til, 

ytterligere svekke mulighetene for en helhetlig og tilfredsstillende håndtering av vassdrag, 

overvann, flom og skred. Vassdragsrelaterte hendelser og skred vil ofte kreve faglige 

vurderinger, dokumentasjon og ev tiltak utenfor det arealet man ønsker byggetiltak innenfor. 

Ideelt sett burde derfor minimum opprinnelig planområde for H5/H6 og B12 vært sett under ett, 

og alle overvannstema og naturfaretema vært utredet på områdeplannivå. 

 Det midterste vassdraget ender i et aktsomhetsområdet for jord- og flomskred, og dette 

forsterker behovet for å unngå økt vannføring med påfølgende økt erosjons- og skredfare i 

vassdraget. 

 Ved å ikke regulere områdene mellom B12 og H5/H6 mister man muligheten til å gi ev 

nødvendige planbestemmelser for fellestiltak slik som vann- og avløp, turstier, skiløyper, 

tilrettelagte friområder med mer. Man mister også muligheten til å gi ev nødvendige 

planbestemmelser knytta til sikkerhet og miljø i vassdraget, samt fordrøyning.  

 Vi kan ikke se at vi har mottatt saksdokument som gir grunnlag for å trekke innsigelsen vår til 

H5 og H6. 

 

Vi synes vedlagte kartutsnitt hentet fra InnlandsGIS, med all tydelighet beskriver den massive 

endringen fra naturlig vegetasjonsdekke til harde flater som er og vil bli gjennomført i nedbørfeltet til 

de 3 aktuelle vassdragene. I mangel på en helhetlig plan for vassdrag og overvann (og skred) for hele 

Øyer sør, og det faktum at det mangler faglige utredninger for overvann og vassdrag knytta til H5/H6 

og B12, mener NVE at man bør opprettholde planområdet slik det har vært. Alternativet er etter vår 

mening en ny høringsrunde etter plan- og bygningsloven. 

 

 
Figur 1: Kartutsnitt fra InnlandsGIS 
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