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NVEs generelle tilbakemelding ved varsel om oppstart - 

Detaljreguleringsplan for Brugata 16 GBnr 47/8 - Ringebu kommune, 

Innlandet 

Vi viser til varsel om oppstart datert 27.02.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og 

byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 

planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 

utredning av faren.  

Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder 

vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i 

vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen 

ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom 

omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges 

kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 

avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og 

infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 Klimaprofilene 

https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler 

 Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-

1469  

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Ringebu kommune - Uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for 
Brugata 16 

Vi viser til brev datert 27.02.2020. 

Planområdet ligger ca 300 meter oppstrøms jernbanebru over Våla. Vi forutsetter at det ikke 
foretas endringer i elvekanten som kan ha uheldige konsekvenser for brufundamentene. 

Planarbeidene berører ellers ikke jernbanens interesser, og vi har ingen ytterligere merknader. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien  
sjef Planforvaltning 
Planavdelingen 

Gudrun Cathrine Laake 
senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
BESSEGGEN ARKITEKTER AS 
Kopi:  
RINGEBU KOMMUNE 
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Gnr. 47 bnr. 8 m.fl. i Ringebu kommune - detaljregulering av 
Brugata 16 - uttalelse 
 
Viser til mottatte varsel om detaljregulering av Brugata 16 i Ringebu kommune. 

Forsvarsbygg uttaler seg i denne type saker med det utgangspunkt å skulle ivareta forsvarssektorens 
arealbruksinteresser. 

Vi kan ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet eller arealbruksinteresser, og 
har derfor ingen merknader. 

 

 

Heidi Skjæret Pedersen  
Leder fag og prosjekt  
Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region øst  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
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Vedr varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering i Brugata 
16 - Ringebu kommune 
 
Det vises til varsel av 030320 vedr oppstart av planarbeid i Brugata, Ringebu.  
 
Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsnære boliger i lavblokker i 2-4 etasjer 
med tilhørende parkeringsareal, infrastruktur, gangforbindelser, samt felles uteoppholds- og 
lekeareal. Prosjektering av opptil 18 leiligheter.  
 
Initiativtaker mener at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2 da 
planforslaget er i tråd med gjeldende kommunedelplan hvor området er avsatt til sentrumsformål.  
 
Merknader 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 1. ledd skal det gjennomføres oppstartmøte med 
kommunen før planarbeid igangsettes. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
gjelder fra 01.01.2018. Forskriften gir utfyllende bestemmelser om utforming av planinitiativ, 
gjennomføring av oppstartmøte mellom forslagstiller og kommunen, og om referatet fra 
oppstartmøtet (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950). 
 
Vi ber om at referat fra oppstartsmøte legges ved varsel om oppstart. Dette gir høringsinstansene en 
god oversikt over de føringer kommunen har lagt til grunn for planarbeidet. Vi minner også om at det 
er kommunen som planmyndighet som skal ta stilling til om et reguleringsplanarbeid utløser krav om 
konsekvensutredning eller ikke, og at dette bør gå fram av referat fra oppstartsmøte. 
 
Medvirkning 
Vi minner om at det i pbl § 5-1 nå er lagt større vekt på aktiv medvirkning i planprosesser. Vi 
forventer at planbeskrivelsen gjør rede for medvirkningsopplegget og hvordan man har lagt til rette 
for medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging for å kunne delta. 
 
Utforming 
Planområdet ligger mellom elva Våla og fylkesveg 2576 Brugata. Plassering og beliggenhet stiller 
store krav til utforming av området. Ringebu sentrum har historie langt tilbake som planlagt sted. Bla 
preger reguleringen fra 1899 mye av Ringebu sentrum i dag. Ringebu har et særpreg med bebyggelse 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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bestående av mindre trehus i kvartalsstruktur. Det er viktig at stedets karakter bevares også i dette 
prosjektet. Fylkeskommunen forventer at temaet blir hensyntatt inn i det videre planarbeidet. 
 
Barn og ungens interesser 
Hensynet til barn og unge er en av fylkeskommunens ansvarsområder. Alle som fremmer planer, 
private, kommuner, regionale myndigheter og andre offentlige instanser, skal etter loven ta hensyn 
til barn og unge i sin planlegging, og må legge til rette for gode bomiljøer og gode oppvekst og 
levekår. Loven stiller krav til private så vel som offentlige forslagsstillere, om å sikre medvirkning fra 
barn og unge.  
 
I dette planarbeidet vil det spesielt pekes på barn og unges sikkerhet i forhold til elva og i forhold til 
vegen og trafikksikkerhet. Det må sikres at barn og unge kan ferdes trygt i, til og fra planområdet. 
Dette innebærer gode løsninger for gåing og sykling. Spesielt gjelder dette etablering av trafikksikre 
og trygge krysningspunkt og til/ fra bussholdeplass.  
 
Videre forventes det at det i prosjektet legges til rette for gode uteområder for beboerne til leik og 
rekreasjon. Dette innebærer også gode solforhold og at området skal være universelt utformet og 
ikke til hinder for aktivitet. 
 
Vann/ flomfare 
Deler av planområdet ligger i faresone for flom. Det forventes at det i det videre planarbeidet 
utredes hvordan flomfare skal håndteres. Det er viktig å avsette et belte med grønnstruktur langs 
vassdraget, med tilhørende bestemmelser som sikrer ivaretakelse av kantvegetasjon. Vassdraget skal 
avsettes som bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende bestemmelser som sikrer ivaretagelse 
av vassdragsmiljø. 
 
Støy 
Planområdet grenser mot fylkesveg og mot elv. Noe av området er berørt av støysoner, men i 
hovedsak gul støysone. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016 gir 
føringer for planlegging og støy. Fylkeskommunen forventer at planen synliggjør støysoner og evt. 
tiltak dersom det planlegges bebyggelse i guls støysone. Vi minner om at det i så fall skal foreligge en 
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på 
uteplass. Og det forventes at ev. behov for støyskjerming innarbeides i planen. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen kulturminner innenfor planområdet, men bebyggelsen på g/bnr 47/7, 47/6 og 47/4 er 
regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan. Det anbefales at planlagt bebyggelse trappes ned mot 
den verneverdige bebyggelsen.  
 
Klima  
Det bør kunne legges til rette for klimanøytrale løsninger for oppvarming og belysning og tiltakshaver 
oppfordres til å utrede mulighetene for klimavennlige løsninger.  
 
Universell utforming 
I helt boligprosjekt som dette oppfordres tiltakshaver til å gi bestemmelser til en reguleringsplan om 
funksjons- og kvalitetskrav til bl.a. bygninger og uteareal. Dette er spesielt viktig å bygge universelt i 
sentrumsnære områder og kommunen bør derfor ha et eget punkt om dette i bestemmelsene. 
Vi henviser til plan- og bygningslovens § 12-7, punkt 4 og 5. Alternativt kan kommunen angi en 
prosentandel av boenhetene som skal være universelt utformet.  
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Felles strategi for arbeidet med universell utforming ble vedtatt i felles fylkesting mellom Hedmark 
og Oppland den 20. april 2016.  Strategien er kalt Innlandet universelt utformet 2025. Det er et mål å 
øke andelen tilgjengelige boenheter.  
 
Planarbeidet bør også omfatte vurderinger i forhold til universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
Utfyllende regler for å sikre at adkomst til boligene, utearealer som gangstier, veger, adkomster og 
uteoppholdsområder utformes universelt bør tas inn i bestemmelsene ihht regler i TEK 17 § 8-2 og 
Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle.  
 
 
 
Vi forbeholder oss retten til ytterligere merknader ved offentlig ettersyn av planforslaget. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug    
Seksjonssjef, plan 
Samfunnsutvikling                                                                Ingvill Helset 

 Samfunnsplanlegger, plan 
 Samfunnsutvikling                                                                 
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Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid: detaljregulering for 
Brugata 16 i Ringebu kommune  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 3. mars 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Om saken 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsnære boliger, planområdet 
er på totalt ca. 5,6 dekar. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til 
sentrumsformål. 
 
Uttalelse 
Ifølge Norges geologiske undersøkelse ligger planområdet innenfor en registrert 
forekomst av sand og grus1 med lokal betydning. 
 
Forekomsten er ei stor elvevifte som ser ut til å inneholde store mengder grus og sand 
med en del stein. Store deler av forekomsten er bebygd med sentrumsbebyggelsen i 
Ringebu. I møtet mellom Våla og Lågen (som ligger utenfor planområdet) er det 
tidligere tatt ut en del masse. DMF vurderer at det er her det er mest sannsynlig at 
fremtidige uttak kan foregå.  
 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre 
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
DMF har ingen ytterligere kommentarer til oppstart av planarbeid vedrørende 
detaljregulering for Brugata 16 i Ringebu kommune. 
 

                                                           
 
1 Forekomst Vålas vifte: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=76133 
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2 

 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
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Ringebu kommune - reguleringsplan for Brugata 16 - varsel om oppstart 

Vi viser til oversending i e-post 03.03.2020 og beklager samtidig noen få dagers forsinket innspill i 
forhold til oppsatt frist.  
 
Bakgrunn for saka og plansituasjon og konsekvensutredning 
På vegne av tiltakshaver Ringebu Park AS varsles oppstart for et forslag til detaljregulering av 
Brugata 16 på Vålebrua, rett øst for Våla, i sentrum.  
 
Planen skal legge til rette for sentrumsnære boliger i lavblokker i 2-4 etasjer med tilhørende 
parkeringsareal, infrastruktur, gangforbindelser, samt felles uteoppholds- og lekeareal. Det 
prosjekteres for inntil 18 leiligheter. Planområdet er oppgitt å være ca. 5,6 dekar.  
 
I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg, sentrumsformål. Det er 
gitt overordna føringer for videre utbygging i sentrum i planbeskrivelsen til kommuneplanens 
arealdel. Øst for Våla er det her ønsket tilrettelegging for kontor, detaljhandel og boligformål. 
 
Tiltakshaver har sammen med kommunen vurdert at planforslaget ikke utløser krav om 
konsekvensutredning, og Fylkesmannen tar dette til etterretning.   
 
Fylkesmannens innspill 
Planforslaget legger til rette for sentrumsnære eller sentrumslokaliserte boliger innenfor et 
planområde med relativt høy arealutnytting. Dette er positivt.  
 
Friluftsliv og vassdrag 
Vi registrerer at det er del av et statlig sikra friluftsområde i form av en turvei innenfor planområdet. 
Fylkesmannen minner om at det er fylkeskommunen som fra 01.01.2020 har tatt over ansvaret for 
forvaltningen av de statlig sikra friluftsområdene. Fra vår side forventer vi at det blir lagt stor vekt på 
å sikre ferdsel langs Våla og tilgang til vassdraget. Dette må skje på en måte som ivaretar og sikrer 
kantvegetasjon i tråd med vannressurslovens bestemmelser.  
 
Fylkesmannen registrerer videre at planområdet strekker seg ut i vassdraget Våla, omtrent midt i 
vannstrengen. Denne delen av Våla er et viktig gyte- og oppvekstområde for storaure, og 
Fylkesmannen forutsetter at vannstrengen og tilhørende kantsone sikres for å ivareta dette.  
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Støy 
En vesentlig del av planområdet, over 50 %, ligger i gul støysone, en mindre del i rød. Vi antar at 
dette er vegtrafikkstøy fra fv. 2567. Fylkesmannen minner om føringer i gjeldende støyretningslinje 
T-1442/2016 og forventer at utbyggingen skjer innenfor rammene av retningslinjen. Konkret 
forventer vi at det følger en støyutrening med reguleringsplanen og at de utfordringer og evt. 
anbefalinger som kommer fram her avklares og innarbeides i reguleringsforslaget og ikke utsettes til 
seinere byggesaksbehandling.  
 
Samfunnssikkerhet 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av 
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Dette 
skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Vi forutsetter at Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med 
veileder https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-
kommunenes-arealplanlegging/.  
 
Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at 
tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Vi 
forutsetter at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. 
 
Konkret registrerer vi at en vesentlig del av planområdet ligger innenfor registrert flomfare, med 
ulike avgrensing koplet til forskjellige gjentaksintervall.  
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Terje Abrahamsen 
seniorrådgiver 
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