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NVE trekker innsigelse - reguleringsplan for Storsteinvegen/ 
Stubberudsætra - Øyer kommune 
Vi viser til epost med vedlegg datert 11.5.2022 med anmodning om å trekke innsigelsen til 
reguleringsplan for Storsteinvegen/Stubberudsætra.  

NVE trekker innsigelsen til reguleringsplanen for Storsteinvegen/Stubberudsetra. 
 
Om innsigelsen 
NVE fremmet innsigelse til reguleringsplanen i brev av 11.12.2020 på bakgrunn av at 
plankart, bestemmelser og faglig dokumentasjonen knyttet til vassdrag, flom og overvann 
i planen ikke var tilstrekkelig til å dokumentere at planområdet tilfredsstiller 
sikkerhetskravene gitt i byggteknisk forskrift (TEK17) kap. 7-2. De samme manglene gjelder 
også for nødvendige avklaringer knyttet til om tiltaket vil gi økt vannføring i 
Stubberudbekken eller ikke (jf. pbl § 28-1 og vrl §§ 7 og 8). 
 
NVE trekker innsigelse 
For å imøtekomme innsigelsen, er det gjort endringer i plankart og bestemmelser, 
samtidig med at det er framlagt vurdering av flom og overvannshåndtering (Structor 
4.5.2022 med tredjepartskontroll datert 4.5.2022).  
 
Plankart og bestemmelser 
I oversendelsesbrevet kommer kommunen med flere tilleggsforslag til bestemmelser for å 
ivareta vassdrag, flom og overvann.  Dette omfatter krav til innhold i byggesøknad, og 
ansvarliggjøring for prosjekterende og utførende av tiltakene for bygging og drift av anlegg 
for håndtering av overvann. 
 
Vi anbefaler at det refereres til dato for de fagnotat som bestemmelsene viser til, for å sikre 
at det er riktig versjon.  
 
Plankartet er blant annet supplert med flomveier og areal for fordrøying av overvann. 
NVE forutsetter at kommunens forslag til tillegg til bestemmelser i brev av 11.5.2022 
blir innarbeidet og vedtas. 
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Faglig dokumentasjonen knyttet til vassdrag, flom og overvann 
Det er utarbeidet et notat som beskriver flomforhold i Stubberudbekken og plan for 
håndtering av overvann. NVE har ikke kvalitetssikret beregninger eller foreslåtte løsninger, 
men har gjort en vurdering av hvilke prinsipper som er lagt til grunn for beregninger og 
konklusjoner. 

I etterkant av innsigelsen har det det blitt gjennomført en sårbarhetsvurdering av bekker i 
Øyer Sør i forbindelse med kommunedelplan for området. Denne viser at 
Stubberudbekken er sårbar for endringer i vannføring og at vassdraget allerede i dag 
utgjør en fare for eksisterende bebyggelse og infrastruktur langs bekken fram til samløp 
med Lågen. Kartleggingen viser to sårbare punkter i Stubberudbekken innen gjeldende 
planområde (kryssing av Storsteinvegen SKV1 og Skiløypa BST3 i plankartet).  NVE 
anbefaler at man ser den overordnede kartleggingen sammen med notatet som er 
utarbeidet som tilsvar på vår innsigelse, og legger disse til grunn for grundig og samlet 
vurdering av framtidige utbyggings- og dreneringstiltak innenfor Stubberudbekkens 
nedbørområde. 

Notatet om flom og overvannshåndtering (Structor 4.5.2022) viser at overvann skal ledes i 
grøfter langs internveger og forutsetter at det ikke skal tilføres mer avrenning til 
Stubberudbekken enn ved dagen situasjon. Dette krever fordrøyning av overvann og det er 
lagt inn to områder i planen for dette formålet. For håndtering av overvann viser vi også til 
NVEs veileder 4/2022. 
 
Vi vurderer at vi ikke lenger har grunnlag for innsigelse til planen. Under forutsetning av 
at planen blir vedtatt i samsvar med det vurderte materialet og våre forutsetninger 
over, trekker NVE innsigelsen til reguleringsplanen for Storsteinvegen/ 
Stubberudsætra. 

 
NVEs faglige råd 
Vi merker oss at forslag til bestemmelse til hensynssone H190 angir sikringssone mot flom 
i vassdrag, mens det ut fra vedlagt dokumentasjon er beskrevet som flomveg. NVE 
anbefaler å ikke bruke begrepet «vassdrag», men sikringssone for flomveier. 
 
I oversendelsesbrevet har Øyer kommune satt inn utkast til tekst til saksframlegg for 
plansaken med betraktinger rundt roller og ansvar for sikkerhet knyttet til vassdrag og 
overvann. NVE mener det er bra at kommunen tydeliggjør behovet for risikovurderinger, 
og støtter deres vurdering av at det gjennom planprosessen må gjøres en vurdering av 
konsekvenser og risiko ikke bare innen planområdet, men også utenfor planområdet. NVE 
er enig med kommunen i at ansvaret for å utarbeide slike analyser må påligge 
utbygger/forslagsstiller.  Etter vår mening må dette inngå som en del av 
reguleringsplanprosessen, og ikke skyves til byggesak jf. plan- og bygningsloven. 
 
 
 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf


 

3 
 

Med hilsen 
 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 
Seniorrådgiver 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 
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