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NVE fremmer innsigelse - Kommunedelplan for Elverum byområde og 

Leiret - Elverum kommune, Hedmark 

Det vises til oversendelse av 16.10.2018. 

Flom  

Det fremgår av planbestemmelsene pkt. 7.1 for kommunedelplan for Elverum byområde at det for 

mindre vassdrag skal legges inn en buffersone med byggeforbud 20 meter på hver side av vassdraget 

dersom det ikke er utarbeidet flomberegninger for vassdraget. For bla. Sagåa og Stavåsbekken, indikerer 

NVEs aktsomhetskart for flom at det er flate elvesletter langs de nevnte vassdragene der de anbefalte 

minimums avstandskravene på 20 meter på hver side av vassdrag under 20 km2, ikke uten videre vil gi 

tilstrekkelig dokumentasjon når det gjelder sikkerhet mot flom iht. TEK17 § 7-2. Mao. vil denne 

planbestemmelsen ikke være dekkende mht. sikkerhet mot flom. Vi viser i den sammenheng til NVEs 

retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar og til NVEs veileder 2/2017 - Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging. NVEs aktsomhetskart for 

flom finnes her: https://temakart.nve.no/link/?link=flomaktsomhet. 

NVE vil minne om at flere tiltak som hører inn under pbl § 20-5 (for eksempel garasjer) faller inn under 

sikkerhetsklasse F1 i TEK17 § 7-2, dvs. krav til sikkerhet mot en 20-års flom. Så lenge det ikke er gjort 

noen konkret kartlegging i flomutsatt område, gjelder i utgangspunktet de samme reglene for 

dokumentasjon mht. sikkerhet mot flom uavhengig av sikkerhetsklasse iht. TEK17 § 7-2 annet ledd. 

Dette bør ivaretas i planbestemmelsene. 

Når det gjelder hensynssonen for flom i begge planene, fremgår det at det skal foreligge faglig 

dokumentasjon på at samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas i plan- og byggesaker for flomutsatte 

arealer langs vassdrag. Denne formuleringen er i utgangspunktet grei. Men så lenge ikke denne 

bestemmelsen utelukkende er knyttet opp mot avsatte hensynssoner for flom i planene, bør 

bestemmelsen løftes opp under pkt. 1. om generelle bestemmelser eller ev. rekkefølgebestemmelser. 

Energianlegg 

Kraftledninger med spenning over 22 kV, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som 

krever konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningsloven, jf § 1-3. Eksisterende og 
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vedtatte kraftledninger og transformatorstasjoner skal avmerkes som hensynssoner i plankartet, og 

tilknyttes bestemmelser som forbyr utbygging. Oversikt over sentrale og regionale nettanlegg, inkl. 

transformatorstasjoner finnes på NVEs kart over nettanlegg 

(https://temakart.nve.no/link/?link=nettanlegg).  

Avslutningsvis vil vi nevne at det pågår et arbeid mht. sikkerhetsklassifisering av Strandfossen. Elverum 

kommune skal være kjent med dette arbeidet. NVE anbefaler kommunen om å ta inn en 

rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer at det ikke blir gitt tillatelse til utbygging i området 

nedstrøms dammen/inntakskanalen, før nødvendige utbedringer for Strandfossen kraftverk er utført i 

tråd med krav iht. damsikkkerhetsforskriften. Dette gjelder i første rekke B22, B24, B20 og B15. 

Tilsvarende er det viktig å være observant på ev. dispensasjonssøknader i dette området i samme 

periode. NVE mener det også bør også vurderes om området for bebyggelse og anlegg ved Strandfossen 

bør utvides til arealer vestover og ned til nylig bygd sperredam, slik at man unngår utbygging i områder 

som muligens vil inngå som en del av det fremtidige kraftverket. Vi anbefaler at kommunen tar kontakt 

med dameier for nærmere avklaring. 

Konklusjon 

NVE fremmer innsigelse til planene på følgende grunnlag: 

- Sikkerhet mot flom er ikke tilstrekkelig ivaretatt, jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift 

(TEK17) § 7-2 og NVEs retningslinjer 2/2011.  

For at innsigelsen skal kunne bortfalle, må det dokumenteres at sikkerhet mot flom er tilstrekkelig 

vurdert for hele planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og NVEs veileder 2/2017 finnes tilgjengelig 

på www.nve.no/arealplan. Ved behov bidrar vi gjerne med ytterligere veiledning slik at vi får en løsning 

i saken. 

 

Med hilsen 

 

Paul Chr Røhr 

Fung. Regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

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

Fylkesmannen i Hedmark 
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