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Vår dato: 18.02.2019         

Vår ref.: 201834239-10     

Arkiv: 313   Saksbehandler: 

Deres dato:    Eline Nordseth Berg 

Deres ref.:    

   

22959210/enbe@nve.no 

         

Høring av søknad om å ta ut grunnvann til Tyinkrysset vannverk i Vang 

kommune i Oppland 

NVE har mottatt søknad fra Vang kommune, datert 23.01.19, om tillatelse til å ta ut grunnvann ved 

Fløgstrøndfjorden i Vang kommune. Søknaden med vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, 

og den blir kunngjort i Avisa Valdres. Hvis du ønsker papirutgave av søknaden, ta kontakt med Terje 

Hålien i Vang kommune på tlf. 61 36 94 71 eller e-post: terje.haalien@vang.kommune.no. 

Vi ber Vang kommune om å legge ut to eksemplarer av søknaden til offentlig gjennomsyn på 

kommunehuset frem til 05.04.19. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 

dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet. 

Hva gjør du hvis du ønsker å uttale deg? 

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig, 

og senest innen 

05.04.19. 

Det er også mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no, eller per post til: NVE, 

Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. 

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Hvis uttalelsen er lang, er det derfor 

en fordel om det lages et sammendrag som kan brukes til dette. 

Informasjon til høringspartene 

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter 

vannressursloven § 8. 

Hensikten med høringen er å få synspunkter rundt det planlagte grunnvannsuttaket. NVE ønsker 

begrunnede synspunkter på om prosjektet bør gjennomføres, ev. forslag til avbøtende tiltal. 

NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer. 

Vi ber kommunen om å informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, 
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vannuttak, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for 

gjennomføringen.  

Fylkesmannen bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i 

forhold til sin sektorlovgivning. 

Fylkeskommunen bør legge vekt på forvaltningsplaner, kulturminner og friluftsliv som særlige 

ansvarsområder.  

Beskrivelse av tiltaket 

Vang kommune skal bygge nytt vannverk for å kunne forsyne området Tyinkrysset-Filefjell med 

drikkevann. Det er planlagt to brønner på en odde på vestsiden av Fløgstrøndfjorden med samlet 

kapasitet på 20 l/s. Kommunen forventer varierende belastning på anlegget, med større behov for 

drikkevann i ferier og høytider, på grunn av stort antall hytter i området. I tillegg til brønnene skal 

kommunen etablere renseanlegg, veier og VA-grøfter. Planene er i tråd med reguleringsplanen i 

området. 

 

 

Med hilsen 

 

Gry Berg 

seksjonssjef 

Eline Nordseth Berg 

avdelingsingeniør 

 

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

Mottakerliste: 

FYLKESMANNEN I INNLANDET 

Norges geologiske undersøkelse 

Oppland fylkeskommune 

Vang kommune 
 

  

Kopi til: 

Vang kommune v/Halvor Eggen Pettersen 

Vang kommune (Op) - Teknisk etat v/Terje Hålien 

 


