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NVEs tilbakemelding på konkret henvendelse - Reguleringsplan for 

Reikesteinsøddin - Vang kommune, Innlandet 

Vi viser til henvendelse på e-post datert 08.09.2021, der Vang kommune ber NVE se konkret på planen 

og den vedlagte dokumentasjon på reell skredfare, etter at vi har sendt et standardsvar i saken (brev 

datert 06.09.2021). Høringsfristen i saken har gått ut. Standardiserte svar i enkeltsaker fra NVE betyr 

ikke at vi ikke kan ha faglige innvendinger i saken. Det betyr i det fleste tilfeller, også i denne saken, at 

vi ikke har ressurser til å svare ut alle reguleringsplaner vi får på høring med konkrete svar i den enkelte 

sak. 

NVEs tilbakemelding på kommunens konkrete henvendelse blir i dette tilfellet en faglig vurdering av 

dokumentasjonsgrunnlaget kommunen har innhentet i planen og kommunens vurdering av det før 

endelig planvedtak, jf. kommunens ansvar for å ivareta plan- og bygningsloven § 28-1 og byggteknisk 

forskrift § 7-3. 

Dokumentasjonen for å avklare reell fare samlet for hele planområdet, baserer seg på over 30 år gamle 

fagrapporter fra NGI som ikke er utarbeidet etter ny bransjestandard for skredfarekartlegging i bratt 

terren (se: https://veileder-skredfareutredning-bratt-terreng.nve.no/ ). Det er heller ikke gjort noen faglig 

oppdatering av rapporten for å avklare da faglige vurderingene med tanke på føringer i ny 

bransjestandard. Det er videre lagt ved 2 nyere skredfarevurderinger av enkelttomter som ikke avklarer 

reell fare for hele planområdet (2002 og 2016). Videre er hensynssonene for skred noenlunde i samsvar 

med de nye NAKSIN-kartene (nye aktsomhetskart for snøskred fra NVE som er under utarbeidelse). 

Men i tillegg er det i NVEs kartkatalog registrert 1 skredhendelse innenfor planområdet som ikke er 

fanget opp av verken skredrapportene som følger saken eller aktsomhetskartene.  

https://veileder-skredfareutredning-bratt-terreng.nve.no/
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Det er godt mulig at den registrerte 

hendelsen er feilplassert, men det er ikke 

faglig tilfredsstillende at registreringen ikke 

er sjekket ut og ev. vurdert i den faglige 

vurderingen som ligger til grunn for 

dokumentasjon av reell fare innenfor 

planområdet. 

NVE anbefaler sterkt at kommunen 

krever en oppdatert farekartlegging i 

tråd med ny bransjestandard, og med 

utgangspunkt i at det er registrert en 

skredhendelse innenfor planområdet som 

ikke er fanget opp av aktsomhetskart. 

NVE mener Vang kommune sitt faglige 

grunnlag for å ivareta sitt ansvar i tråd 

med pbl § 28-1 og byggteknisk forskrift § 

7-3 ikke er tilstrekkelig før dette er på 

plass. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

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