
Informasjon til kommunestyret og publikum 

Nye utfordringer med detaljreguleringsplanen på Steimosletta.  

 

I formannskapssak 29/19 ble det fattet vedtak om å sende ut detaljreguleringsplan for 

Steimosletta ut på høring. Saken hadde forkant av dette vært gjenstand for drøfting i 

planforum. Høringsfristen ble satt til 26. juli 2019. Fra Hedmark fylkeskommune ble det søkt 

om en ukes utsatt høringsfrist grunnet ferieavvikling. Dette ble innvilget.  

I løpet av høringen har Alvdal kommune mottatt en rekke innsigelser på planen. Vedlagt 

følger en samordnet oversikt av innsigelsene.  

De fleste av innsigelsene var ventet med bakgrunn i signaler fra tidligere dialog med  

regionale myndigheter. Dette var forhold som administrasjonen ved plan og 

byggesaksavdelingen hadde tatt høyde for i oppsatt tidsplan med formannskapsbehandling 22. 

august.  

Imidlertid ble det også fremmet innsigelser av uventet karakter. Dette gjelder i all hovedsak 

innsigelsen fra NVE, som vedlegges i sin helhet. NVE sin innsigelse går i hovedsak ut på 2 

forhold: 

1. Flomsikringen mot Glomma ved Skarpsno er i dag basert på at denne etableres 

midlertidig ved flomvoll. Det er bragt på det rene at Statens vegvesen har rutine på 

etablering av denne, men NVE godkjenner kun permanente løsninger (se lengre ned). 

NVE anser derfor dagens flomsikring ved Skarpsno som tilstrekkelig for å sikre 

dagens bebyggelse, men godkjenner kun en permanent flomsikring ved ny utbygging.  

2. NVE krever i tillegg at det utarbeides nye flomsonekart og nye elveprofiler for Folla. 

Det vises her til plan – og bygningslovens § 28-2, der det kreves dokumentasjon på at 

byggeområder for bolig og næringsbygg skal være sikret mot 200 – års flomnivå + 0,5 

m. Til tross for at elveforbygningen ble etablert så sent som 2015, setter likevel NVE 

krav til at sikkerheten dokumenteres for en innsigelse kan slettes. Hovedgrunnen til 

dette er at Folla er en masseførende elv. 

For å få bedre klarhet i saken, ble NVE v/ saksbehandler T. Myre invitert til møte med 

kommunen den 7 august. Foruten å få en tydeligere redegjørelse for saken og grunnlaget for 

innsigelsen, ble NVE også utfordret på om innsigelsene kunne løses ved 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen, dvs at planen kan vedtas, men at utbygging ikke 

kan skje før tiltak er utført jf innsigelsene. Til dette var NVE tydelige på at dette ikke lot seg 

gjøre. Det ble videre vist særskilt til en vurdering gjort av Direktoratet for byggkvalitet, DFB,  

på vegne av kommunal – og moderniseringsdepartementet. I denne vurderingen henvises det 

til at det kun er permanente sikringstiltak som kan godkjennes. Ikke planer om midlertidig 

flomsikring. (Denne vurderingen følger vedlagt) 

For å etablere en permanent flomsikring mot Glomma ved Skarpsno, vil dette kreve en heving 

av RV opp til nivå 200 års flom + 0,5 meter.  



Den 27 august er det innkalt til et nytt møte der Statens vegvesen og NVE deltar. Tema på 

dette møtet vil være å se om det likevel vil kunne være mulig å få godkjent en midlertidig 

flomsikring ved Skarpsno ved at det utarbeides en god prosedyre for etablering av denne. Et 

argument fra kommunens side vil i dette være at det er RV 3 som bryter flombarrieren. Dvs et 

særskilt forhold. Uansett vil dette møtet være viktig for å sikre en så god løsning som mulig i 

forhold til beredskap.  

Situasjonen nå er imidlertid den at det nå er byggestopp på Steimosletta ifht flomsikring og 

dokumentasjon på flomsikring. Dette gjelder ikke bare tiltak etter ny plan, men alle tiltak! 

For kommunens ledelse har det midt oppe i dette vært et paradoks at en flomsikring etablert i 

2015 ikke skal være tilstrekkelig for å sikre området for ny bebyggelse. NVE viser i dette 

tilfellet til ny forskrift TEK 17, men det er her verdt å merke seg at det ikke foreligger 

relevante endringer i de forskriftene som gjaldt da flomverket sist ble bygget på i 2015 og 

fram til i dag.  

Alvdal kommune ved administrativ og politisk ledelse vil på det sterkeste beklage at det nå 

ikke ser ut til at vi lykkes med å få på plass et vedtak av reguleringsplanen på Steimosletta 

innen den tidsrammen som var planlagt og uttalt. På en annen side kan vi ikke se at dette var 

forhold som vi skulle ha avdekket på et tidligere tidspunkt.  

Det vil i formannskapsmøtet 22. august bli gitt en grundigere redegjørelse for saken. Parallelt 

til dette vil det bli jobbet for å få til en løsning slik at planen kan fremmes for endelig 

behandling så raskt som mulig. Det er dessverre umulig å si noe sikkert om framdriften på 

dette arbeidet. Formannskapet vil bli holdt orientert om saken.  

Hva angår reguleringsplanen Steia vest, så utsettes også denne da det har vært et uttrykt ønske 

om parallell behandling av disse to reguleringsplanene. 

 

Alvdal 14.08.2019 

 

 

Johnny Hagen     Erling Straalberg  

 


