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NVE trekker innsigelse - Reguleringsplan for Trodal boligfelt – 

planID201202a – Øyer kommune 

Vi viser til oversendelse av 2.3.2022 med forespørsel om å trekke innsigelse til 

reguleringsplanen for Trodal boligfelt. 

 
Om innsigelsen 

NVE fremmet innsigelse til reguleringsplan for Trodal i brev datert 14.1.2020. Grunnlaget 

for innsigelsen var at flomfare fra Gudbrandsdalslågen ikke var tilstrekkelig ivaretatt for 

areal avsatt til campingplass langs Trodalsbekken. I januar 2022 ble en revidert versjon av 
reguleringsplanen lagt ut til nytt offentlig ettersyn. I vår merknad til planen av 31.1.2022 

konkluderte vi som følger:  

«Det er gjort en betydelig jobb med faglig dokumentasjon av flom- og overvannstiltak i den 

delen av planen som nå er på høring som en følge av endring i areal for sikring mot flom og 

flytting av veg etter forrige høring i 2019. Det er ikke NVEs jobb å godkjenne disse faglige 
vurderingene. Dokumentasjonen er faglig etterprøvbar og NVE har derfor ikke vesentlige 

merknader til høringsforslaget for endring av planen, slik det er framstilt i dokumentasjonen 

vi mottok 11.01.2022.  
 

Vi minner videre om at det vil være nødvendig med tett faglig oppfølging i utførelsen for å 

sikre at tiltakene gjennomføres i tråd med de faglige utredningene som ligger til grunn for 

vår vurdering av tiltakene etter vannressursloven (jf. vrl §§ 8, 18 og 20). 
  

NVE kan imidlertid ikke se å ha mottatt dokumentasjon knyttet til vår innsigelse som vi 

fremmet 14.01.2020, og innsigelsen hefter da fortsatt ved planen.» 
 

Flomfare fra Gudbrandsdalslågen 

I det tilsendte materialet er det lagt inn hensynssone flomfare langs Gudbrandsdalslågen i 
plankartet. Det er videre lagt ved reviderte planbestemmelser, der bestemmelsen til 

hensynssone flomfare (pkt. 6.3.2) sier: 
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«Det er avsatt generell flomfare langs Søre Brynsåa og Trodalsbekken 10 meter fra 
vannlinje/regulert bredd. Det er i tillegg gjort vurderinger av reell flomfare ved B4 pga 

manglende kapasitet i stikkrenner under Gamlevegen. 

 

Det er avsatt faresone flom langs Lågen etter vurdering som følger planforslaget. Faresonen 
gjelder til høyde 176,5 meter, men er inntegnet i plankartet på høyde 177 meter med tanke 

på høydekoter.  

 
Det er ikke tillatt med tiltak etter Plan- og Bygningsloven §20-1 før tiltaket er vurdert for 

flomfare. 

 
Nytt bekkeløp for Trodalsbekken skal etableres innenfor arealformål «Annen veggrunn». 

Kulvert mot Søre Brynsåa blindes, evt. fjernes. Bekkeløpet skal etableres med 

erosjonssikring, Dette vil bli beskrevet i flomvurderinger og sikringstiltak for hhv. 

Trodalsbekken og Søre Brynsåa.» 

 

Konklusjon  
På bakgrunn av det tilsendte materialet, med endringer i plankartet og bestemmelser, 

vurderer vi at vi ikke lenger har grunnlag for innsigelse til planen. Under forutsetning av 

at planen blir vedtatt i samsvar med det vurderte utkastet trekker NVE innsigelsen til 
reguleringsplan for Trodal boligfelt. 

 
Faglige råd 

Når det gjelder tiltak i Søndre Brynsåa og Trodalsbekken, regner vi med at ny og oppdatert 

plan for sikring som er utarbeidet etter at vi fremmet innsigelse (2020), har svart ut dette 

på tilfredsstillende måte. 
 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 

seniorrådgiver 

 

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