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20012 - tilsagn om tilskudd til gjennomføring av flomsikringstiltak
langs Brumunda i Brumunddal, Ringsaker kommune, Hedmark fylke.
NVE gir tilsagn om tilskudd på 50% av kostnadene for tiltaket. NVE sin andel er oppad begrenset
til 21 750 000 kr. NVE legger til grunn at vilkårene er akseptert dersom NVE ikke har mottatt
klage på vedtaket innen utgangen av klagefristen.
Bakgrunn for saken
Vi viser til Ringsaker kommunes søknader om tilskudd til bistand til gjennomføring av
flomsikringstiltak langs Brumunda i Brumunddal. Dette gjelder søknad datert 22.06.2017 om tilskudd til
vedlikehold/ombygging av eksisterende sikringstiltak på 59,27 mill. kroner. Vi viser også til søknad
datert 19.07.2013 med senere justeringer om bistand til flomsikring av Brumunddal sentrum på 27,245
mill. kroner. Dette vedtaket behandler begge disse søknadene samlet gjennom ett vedtak.
Søknaden gjelder bistand til flomsikringtiltak langs Brumunda gjennom Brumunddal over en strekning
på ca 1450 meter fra Sveum idrettsbane til et punkt ca 200 m nedstrøms jernbanen. Tiltaket omfatter
heving av flomvoller, erosjonssikring, etablering av fotgrøfter, terskler og miljøtiltak.
Tiltaket som helhet vil sikre sentrumsbebyggelsen i Brumunddal med hundretalls hus, næringsbygg,
offentlige kontorer/institusjoner/byrom og infrastruktur mot en 200-års flom.
I søknaden er det estimert et kostnadsoverslag på totalt 86,515 mill. kr eksklusive mva.
Vedtak


NVE gir Ringsaker kommune tilsagn om tilskudd til finansiering av flomsikringstiltak langs
Brumunda i Brumunddal.



NVE vil dekke 50% av kostnadene fra et justert kostnadsoverslag innenfor en ramme på 21,75
mill. kr.
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Kostnader til mva. og administrasjon skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget. Vedtaket treffes på
grunnlag av bevilgninger over statsbudsjettet kapittel 1820, post 60 og tilhørende regelverk for
tilskudd.1

Begrunnelse for støtte
Med bakgrunn i årlige bevilgninger i statsbudsjettets kap. 1820, post 60 forvalter NVE en
tilskuddsordning der kommuner kan søke tilskudd til utredning, planlegging eller gjennomføring av
fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag. Tilskuddsmidlene forvaltes i tråd
med Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag. Dette
regelverket er utarbeidet i henhold til reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og fastsatt
av OED. Det følger av tilskuddsregelverket at NVE vil vurdere om tiltakene tilfredsstiller nærmere
angitte tildelingskriterier. NVE skal prioritere tiltakene som har størst risiko og høyest samfunnsmessig
nytte i forhold til kostnadene.
Det omsøkte tiltaket tilfredsstiller tilskuddskriteriene for denne tilskuddsordningen ettersom kommunen
søker om bistand til utredning planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak for å redusere faren for
skader fra flom på eksisterende bebyggelse.
NVE har vurdert denne søknaden opp mot andre innkomne søknader mottatt i 2017, og funnet grunn til
å prioritere denne både ut fra vurdering av nytte/kost og risikoen (faregrad og konsekvens). NVE finner
at tiltaket har høy nytteverdi i forhold til kostnadene, og legger særlig vekt på at tiltaket vil gi økt
sikkerhet for liv og helse til mange mennesker. I tillegg er det store skadepotensialet i Brumunddal
sentrum tillagt stor vekt.
NVE vurderer at kommunen i dette tilfellet har gjort det som ansees som rimelig for å ta hensyn til kjent
fare for flom i sin arealplanlegging. NVE vurderer at den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig og
tilfredsstiller tilskuddskriteriene.
NVE ser at hensynet til krav i naturmangfoldloven er ivaretatt i prosjekteringen av tiltaket.
Vi understreker at vårt tilsagn ikke innebærer noen form for tillatelse til å starte bygging. Saken må
avklares etter plan- og bygningslovens bestemmelser og bestemmelser i andre aktuelle lover. Vi gjør
også oppmerksom på at kommunen selv må ordne forholdene til de private interessene som er berørt av
tiltaket, herunder få rett til grunn der tiltaket skal plasseres. NVE vurderer ikke de privatrettslige
forholdene ved gjennomføring av tiltaket.
Det følger av tilskuddsregelverket at tilskuddsmottaker normalt må dekke 20% av kostnadene ved
tiltaket. I dette tilfellet vil sikringstiltaket gi økt sikkerhet mot flom tilsvarende et 200-års nivå for store
arealer i sentrum. Dette vil legge til rette for videre utvikling og utbygging i sentrum av Brumunddal.
Kommunens egenandel fastsettes derfor til 50 % i denne saken.
Vedrørende kostnadsoverslaget fra Ringsaker kommune på totalt 86,515 mill. kroner, fremstår dette som
kostbart med basis i de erfaringer vi har fra andre tilsvarende tiltak. Sammenlignet med andre prosjekter
i NVE Region Øst der NVE har gjenoppbygget et helt nytt elveleie for en elv av tilsvarende størrelse,
fremstår kostnadene her som to-tre ganger høyere. Et kostnadsdrivende element langs Brumunda er at
strekningen gjennom Brumunddal er mer tettbygd på deler av strekningen. På den andre side, er et
kostnadsbesparende element at man har bevart deler av eksisterende elveleie og ikke etablert et
fullstendig nytt elveleie. Med basis i vurderinger over, har NVE anslått et kostnadstall på 15 000 kr per
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Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60)
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meter elvebredd for sikringsarbeider av den typen som er planlagt i Brumunda. Dette tallet inkluderer
alle kostnader forbundet med gjennomføringen, herunder også planlegging, prosjektering og usikkerhet.
Med basis i en strekning på 1450 meter og sikring på begge sider, gir dette et tilskuddsgrunnlag på 43,5
mill. kr hvorav NVE vil dekke 50% som angitt over.
Dersom kommunen ønsker å få dekket hele eller deler av egenandelen fra private som har nytte av
sikringstiltaket med grunnlag i avtale eller i naturskadeloven §24, er dette kommunens ansvar.
Vilkår
Tilsagnet gis på følgende vilkår:
1. Planlegging og gjennomføring av tiltaket tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven og
andre aktuelle lovverk når det gjelder tillatelser, krav til saksbehandling og ansvarsrett og at
privatrettslige forhold knyttet til tiltaket er avklart.
2. Tiltaket prosjekteres, gjennomføres og kontrolleres av foretak med kompetanse på fagområdet.
3. Kommunen tar ansvaret for framtidig tilsyn med og vedlikehold av anlegget. NVE Region Øst
skal varsles før arbeidene settes i gang og skal ha mulighet til å følge opp tiltakene.
4. Prosjektet må være igangsatt og bygging startet innen utløpet av 2018. NVE skal orienteres
skriftlig om at bygging har startet.
5. Prosjektet må være sluttført og sluttregnskapet oversendt NVE innen 31.12.2020
6. Senest innen utgangen av februar året etter at prosjektet er avsluttet skal Ringsaker kommune
oversende til NVE:
a. En rapport som redegjør for hvordan støtten er benyttet. Prosjektrapporten skal omfatte
hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke resultater som er oppnådd.
b. En oversikt som viser hvordan tiltaket er finansiert og som spesifiserer utgiftene ved
gjennomføring av tiltaket.
7. Hensynet til naturmangfoldloven skal være ivaretatt.
NVE legger til grunn at vilkårene er akseptert dersom NVE ikke har mottatt klage på vedtaket innen
utgangen av klagefristen.
Utbetalingsordning
Tilskuddet utbetales etter at:
 Anlegget er ferdigstilt
 NVE har befart det ferdig anlegget
 Regnskapet er attestert av revisor, oversendt og godkjent av NVE
 NVE har mottatt faktura. Faktura må sendes elektronisk i EHF-format merkes med
20012x12834 Flomsikring av Brumunda gjennom Brumunddal sentrum
Deler av tilskuddet kan betales underveis på grunnlag av regnskapsoversikt for medgåtte utgifter.
Vi tar forbehold om at tidspunkt for utbetaling avhenger av tilgjengelige budsjettmidler på det aktuelle
tidspunktet, og at det derfor kan bli aktuelt å forskyve utbetalinger noe utover i tid i forhold til
kommunens ønsker.
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Mulige kontrolltiltak og reaksjonsformer
I samsvar med bevilgningsreglementets § 10 annet ledd tar vi forbehold om at NVE og Riksrevisjonen
kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.
Såfremt tilskuddet ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle uten nærmere varsel dersom Ringsaker
kommune:
 Ikke overholder eller aksepterer vilkårene for tilskuddet
 Opptrer i strid med målsettingen for tilskuddsordningen
Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt av NVE dersom:
 Det er utbetalt på grunnlag av uriktig eller misvisende informasjon fra Ringsaker kommune
 Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt eller bryter med vesentlige vilkår i tilsagnet
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Anne Britt Leifseth
avdelingsdirektør

Petter Glorvigen
regionsjef

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