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NVEs merknader ved offentlig ettersyn - 2. gangs høring 

Områderegulering Bjoneroa - Gran kommune, Oppland 

Det vises til oversendelse av 15.12.2015. 

Vassdrag og flom 

Vi viser til vår uttalelse av 29.01.2014 i forbindelse med første gangs høring av reguleringsplanen.  

I reguleringsbestemmelsene pkt. 3.8. er det tatt inn en bestemmelse om at det ikke er tillatt å føre opp 

bygninger nærmere enn 20 m fra bekk/elv uten at det er dokumentert at disse, eventuelt etter 

gjennomførte sikringstiltak, ikke vil være utsatt for flom eller ras. I tillegg skal søknad om tiltak 

nærmere enn 20 m fra bekk/elv forelegges NVE til uttalelse.  

Hensynet til flom skal avklares senest på reguleringsplannivå, jf. TEK 10 kap. 7. Det er derfor ikke 

anledning til å stille krav om at tiltak nærmere 20 meter fra bekk/elv sendes NVE til uttalelse. 

Kommunen må enten sørge for at flomfaren blir nærmere utredet for aktuelle bekker/elver og 

innarbeidet i planen før planen vedtas, eller så må det avmerkes en hensynssone for flom 20 meter på 

hver side av aktuelle bekker/elver.  

Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter, eller alternativt en sone på 

20 meter på hver side av bekker, skal i henhold til pbl § 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare på 

plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare er 

tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren. 

Områder som krever detaljregulering 

NVE har bedt om at det for områder der det er stilt krav om detaljregulering (B11, B12, OTP, B/T2), må 

flomfaren bli vurdert og tilstrekkelig sikkerhet dokumentert i tråd med sikkerhetskrav i TEK 10 kapittel 

7. I utkast til reguleringsbestemmelsene til Områdereguleringsplan Bjoneroa pkt. 3.2. er det satt krav om 

at flomfare skal vurderes og dokumenteres, men det er ikke vist til krav i teknisk forskrift. Før planen 

vedtas, anbefaler NVE at kommunen utformer bestemmelsene om detaljregulering (3.2.) slik at det går 

klart frem at det er sikkerhetskravene i TEK 10 § 7-2 som gjelder. 
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Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

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