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Forslag til avklaring av innsigelse - Forslag til reguleringsplan for Brumunddal sentrum nord
- områderegulering
Det vises til innsigelse fra NVE, i brev datert 1. mars 2019, begrunnet i manglende
ivaretakelse av sikkerhet mot flom i planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsen
omfattet to tema:


Forslag til hensynsone flomfare for Båhusbekken er ikke dekkende.



Beregnet flomsone for Brumunda er ikke lagt inn som hensynssone flomfare i plankartet.
Det er viktig at det knyttes bestemmelser til hensynssonen (flomsonen), for å synliggjøre
behovet for at eksisterende flomsikring langs vassdraget må vedlikeholdes/oppgraderes i
tilstrekkelig grad, slik at sikkerhetskravene iht. TEK17 blir ivaretatt over tid.

Forslag til avklaring av innsigelsen
Kort oppsummert foreslås det å imøtekomme innsigelsen ved å endre planmaterialet for
tilpasning til kravene fra NVE
 Faresone for flom fra Brumunda legges inn i hovedplankartet, med tilsvarende
tilpasning av bestemmelsene
 Det er gjennomført hydraulisk analyse for Bausbakkelva
 Faresone for flom i Bausbakkelva legges inn i samsvar med beregnet flomvannstand.
 Bestemmelsene til faresoner oppdateres og tilpasses flomsonene.
Det anses som riktig å beholde en generell fellesbestemmelse om flom for hele
planområdet. Begrunnelsen er at området ligger lavt på ei elveslette noe som bekreftes ved
at aktsomhetsområde for flom dekker store deler av planområdet og er sammenhengende
mellom Bausbakkelva og Brumunda. Bestemmelse 2.4 om samfunnssikkerhet må få ny tekst
om flom, siden bestemmelse om flomfare fra Brumunda nå blir knyttet til en konkret
hensynssone.
Til orientering kan siste versjon av oppdatert tekst i bestemmelsene sees på brevets siste
side.
Vedlagt følger:
- Plankart med flomsoner som nevnt ovenfor. Flomsonene er lagt inn på plankartet slik
det var ved offentlig ettersyn.
- Oppdragsrapport B nr 19/2019 NVE. Hydraulisk analyse for Bausbakkelva i
Brumunddal.
Postadresse:
Postboks 13
2381 BRUMUNDDAL
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Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt.
En håper at NVE kan slutte seg til foreslått løsning og ber om snarlig tilbakemelding på
forslaget til avklaring av innsigelsen, senest innen tre uker.
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