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NVEs tilbakemelding på konkret forespørsel om avklaring ifb.
innsigelse til helhetlig plan for omlegging av vassdrag Mosetertoppen Favn - Øyer kommune
Vi viser til henvendelse datert 28.01.2022, mottatt 31.01.2022. Vi viser også til våre e-poster
datert 13.01.2022, samt brev datert 10.01.2022 og 05.01.2022.
Bakgrunn
Dette har vært en lang og komplisert planprosess, med en inngang til prosessen som var
litt utenom vanlig prosess. Gjennom planprosessen er det dokumentert at resipienten i
området, Lysa, har stort skadepotensiale og at den ikke har kapasitet til å ta imot mer
vann. Derfor er utforming av både fordrøyingstiltak og tiltak i vassdrag vesentlig for om
planen kan dokumentere tilstrekkelig sikkerhet, samt i forhold til om tiltaket vil kunne
påvirke allmenne interesser i vassdraget (Lysa) negativt i form av økt flom- og erosjonsfare
(jf. TE17 §§ 7-1 og 7-2, samt vrl §§ 5, 7 og 8).
Vi trakk vår innsigelse i brev datert 10.01.2021, men påpekte noen forhold som vi mente
kommunen måtte ta et faglig ansvar for å følge opp, og et forhold knyttet til
bekkeomlegging som vi mente ikke var å tråd med de faglige råd og merknader vi har gitt
undervegs. Dette gjaldt gode nok bestemmelser for å følge opp overvanns- og
flomdempingstiltakene som skal og må gjennomføres, samt konkret plan for inngrep i
vassdrag. NVE er innstilt på at planprosessen må nå sluttfase og endelig vedtak, men
mener det er avgjørende at kommunen skaffer seg bedre kontroll og dokumentasjon av
overvann- og vassdragstiltak, og tydelige bestemmelser som det er mulig å følge opp i
etterkant. NVE har ikke avklart vassdragstiltak etter vannressursloven (vrl) gjennom
planprosessen, fordi de er for dårlig dokumentert. Disse tiltakene krever derfor
lovavklaring etter vrl i etterkant av vedtak av planen, noe som er ivaretatt gjennom krav i
planbestemmelsene. Dette er imidlertid en rekkefølge som vi normalt ikke vil vurdere
som tilfredsstillende i vår saksbehandling i andre og kommende saker.
Planbestemmelser
Kommunen har i brev datert 28.01.2022 beskrevet endringer i planbestemmelsene som
gjør det mulig å følge opp både overvanns- og vassdragstiltak. Rekkefølgebestemmelsene
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foreslås endret slik (ref. punkt 8.5 flyttet til 8.2): «Før tiltak etter pbl kap. 20 kan godkjennes
innenfor byggeområdene BFF1- BFF4, skal Lysa oppstrøms planområdet, vist i tegning
206/207, være godkjent omlagt etter vannressursloven. Tillatelse skal være gitt fra NVE som
ansvarlig myndighet. Lysa skal også være omlagt fysisk i tråd med godkjent plan for
omlegging før tiltakene nevnt over kan godkjennes.»
NVE foreslår følgende presisering til rekkefølgebestemmelse 8.5 som er flytte til 8.2: «Før
tiltak etter pbl kap. 20 kan godkjennes innenfor byggeområdene BFF1- BFF4, skal det lages
en helhetlig plan for ivaretakelse og omlegging av Lysa oppstrøms planområdet vist i
tegning 206/207. Denne planen skal også avklares etter vannressurslovens bestemmelser før
disse tiltakene og tiltak i og langs vassdraget kan igangsettes. Tiltak i og langs Lysa skal
være gjennomført i tråd med godkjent plan før tiltakene innenfor BFF1-BFF4 kan godkjennes
og igangsettes.»
Til punkt 1.14, 8.8 og 8.9 har vi ingen merknader ut over at NVE mener det er svært viktig at
kommunen sikrer seg tilstrekkelig mulighet til kvalitetskontroll og faglig oppfølging, fordi
det er kommunens ansvar å følge opp sikkerhet mot naturfare, både for eksisterende- og
ny bebyggelse.
Konklusjon
NVE mener endringene i planbestemmelsene som er omtalt over hensyntar både overvann
og flom, samt vassdragshensyn. Vi har ikke vesentlige innvendinger ut over forslaget til
presisering av planbestemmelse/rekkefølgebestemmelse 8.2.
Vi vil imidlertid minne om at lovavklaring etter vannressursloven (vrl) skal skje i
planprosessen, og ikke slik dette nå håndteres som et unntak. For å unngå å havne i en
tilsvarende situasjon senere, ber vi Øyer kommune om å kreve plan for overvann og
vassdragshåndtering i tidlig planfase, og at dette legges til grunn før man starter
planlegging av utbyggingsformål. NVE har forventning til at kommunedelplan Øyer sør vil
gi et vesentlig bedre verktøy for kommunen med tanke på sikker naturfarehåndtering og
mulighet til tidlig oppfølging av det ansvaret kommunen har i arealforvaltningen for disse
naturfareforholdene.
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