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Arealplanseksjonen – Skred- og vassdragsavdelingen

Erfaringer, lovkrav og forventninger?

ØYER SØR – HELHETLIG VANNHÅNDTERING



KORT - Hva er utfordringene i Øyer sør?

- sett med NVE-briller

Lang liside med god helling og mange større og mindre vassdrag –

overvann, flom, erosjon og skred

Store utbyggingsareal – stykkevis og delt (pågående) - Uoversiktlig!

Infrastruktur og bebyggelse i dalbunnen

En del vassdrag er allerede overtoppet ved flom – mer vann og masser?

Mangler helhetlig vannhåndtering og oversikt over hvor vannet går, og 

hvilke konsekvenser eksisterende utbygging har gitt – endringer i 

nedbørfelt og avrenning (kan gi store konsekvenser)

Vanskelig å vite hva man skal hensynta ved ny utbygging – jf. lovkrav ved 

alle nye byggetiltak





Ca. 107 Regplanområder i 

InnlandsGIS….

Ca. 116 arealplansaker inn til

NVE i Øyer fra 01.01.2015 –

04.08.2021

Ca. 30 ulike innsigelser fra NVE 

i samme tidsrom

Planhistorikk



Foto: Wikipedia og NVE

Utbygging endrer landskapet og naturlige funksjoner



Økt utbygging gir flere “harde

flater” - avrenningen øker i 

mengde og hastighet

3-trinns strategien - overvann

Ufordrende!!!

Planleggingsmessig
Utredningsmessig
Kapasitetsmessige
Terrengmessig
Kostnadsmessig

Ikke tilstrekkelig med tanke på

styrtregn/flom og vassdrag

Erstatte det naturlige?

Kilde: Kim Paus



Kilde: Kim Paus

NVE: 

Vassdrag 

og flom



Foto: NVE



Kilde: AsplanViak, Bergknapp, Grindaker

LØSNINGER SOM ETTERLIGNER 

NATURTILSTANDEN – kompensere og forebygge



Klimaendringene gir økt frekvens av styrtregn – oftere og kraftigere

Overvann: Skadeaksept? – kommunen

Flom: Sikkerhetskrav! – byggteknisk forskrift (kommunen)

Krav til sikker avledning av overvann – flomveger (helhetlig planlegging 

hele lisiden) og sikker avledning til vassdrag (resipient)

Man klarer ikke fordrøye de største hendelsene – hvor skal vannet da 

gå, uten å påføre andre økt fare som en følge av det tiltaket man 

gjennomfører?

Mange steder har man eller står man i fare for å bygge seg inn i 

utfordringer som ikke så lett lar seg løse - KREVENDE

Fordrøye for å unngå flomskader?



Vannressursloven (Vrl) § 11 –

krav til bevaring av naturlig

kantvegetasjon – økologisk

funksjon

Vassdragsteknisk-, forurensings-

og fordrøyingsmessig gunstigst

Estestikk, landskap, trivsel, 

friluftsliv osv.

HVOR og 
HVORDAN 
man BYGGER –

vannhensyn

Beholde mest mulig av de naturlige funksjonene og etterligne

det naturlige der tiltak må til

Foto: NVE



Det er kostbart å reparere etter hendelser - billigere å forebygge

Bruk eksisterende kunnskap

Ansvar – ivareta lovmessige krav

Erstatningsansvar

Forebygge framfor å reparere!



Overordnet planlegging

Helhetlig vannhåndtering på tvers av regplaner – inkl overvann

Tydelig veiledning av og krav til utbyggere i tråd med planer og lovkrav

Se til at alle lovkrav etter pbl og byggteknisk forskrift er ivaretatt før 

planer legges ut på offentlig ettersyn - og før endelig vedtak 

NB: Sikkerhetskravet i byggteknisk forskrift gjelder alle byggetiltak etter 

pbl § 1-6) – uavhengig av søknadsplikt

§ 1-6: oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre 
tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og 
opprettelse og endring av eiendom

Erstatningsansvar ved hendelser og skader dersom eksisterende 

kunnskap ikke er hensyntatt/benyttet

Arealplanlegging: Kommunens ansvar - naturfare



Dokumentere tilstrekkelig sikkerhet, jf. pbl og byggteknisk forskrift

Følge opp vedtatte planer og kommunale standarder

Utredningskrav – faglig godt nok

Konsulenter med tilstrekkelig kunnskap
Følge fagstandarder/bransjestandarder
Kommunen bør kreve tredje parts kontroll dersom man er i tvil

God dialog med kommunen som planmyndighet

Arealplanlegging: Utbyggers ansvar - naturfare



Nasjonalt kartleggingsansvar på aktsomhetsnivå (potensiell fare) –

politisk bestilling – skred i bratt terreng, kvikkleire, flom og overvann

Nasjonalt kartleggingsansvar på farekartnivå (reell fare) – nasjonal 

prioritering basert på hva som er utsatt og den faren man er utsatt for

Finnes ikke noe nasjonal kartleggingsplan for overvann – NVEs ansvar 

er pr nå knyttet til metode- og regelverksutvikling – ny veileder på 

høring (kommuneplannivå)

NVE er høringspart med innsigelsesmyndighet i planer etter pbl

Veilede kommunen i planprosesser

Arealplanlegging: NVEs ansvar - naturfare



Kommunen

Kartlegge, planlegge og gjennomføre nødvendige helhetlige tiltak
Overordnet og helhetlig planlegging som sikrer bærekraftige-, gode faglige- og langsiktige løsninger
Ivareta lovkravene i pbl og byggteknisk forskrift – konkrete faglige krav
Sikkerhet for innbyggerne
Prioritere utbygging til områder som er egnet – NEI til områder som vil skape utfordringer som påfører 
andre økt belastning eller økt fare, eller som ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav eller andre lovkrav

Utbyggere og konsulenter

Forholde seg og planlegge og bygge etter vedtatte planer og kommunale føringer
Utrede og dokumentere naturfare på en faglig god nok og etterprøvbar måte – inkl ofte utredning av 
områder utenfor planområdet
Dokumentasjon og utredninger skal svare ut lovkrav (byggteknisk forskrift og vannressursloven)
Innarbeide faglig gode løsninger i planene og bygge ut etter disse

NVE

Ingen planer om nasjonal kartlegging – kun forbedringer av aktsomhetskart
Bidra i planprosessen – veilede kommunen med faglige råd knyttet til NVEs ansvarsområder
Bedret faglig veiledning på overvann – ny veileder på gang
Innsigelse der naturfare og vassdrag ikke er tilstrekkelig ivaretatt i tråd med lovkrav

NVE: Løsninger for Øyer sør - naturfare



TAKK FOR 

INVITASJONEN –

LYKKE TIL MED 

JOBBEN!


