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NVE trekker innsigelse - Områderegulering for Raufoss industripark, 
Vestre Toten kommune 
Vi viser til brev datert 20.5.2022 med anmodning om å trekke innsigelse til områdeplan for 
Raufoss industripark. I tillegg viser vi til vårt brev med foreløpig tilbakemelding på 
anmodning om å trekke innsigelse datert 16.4.2021.  
 
NVE trekker innsigelsen til områdeplan for Raufoss industripark. 

 

Om innsigelsen 
NVE fremmet i brev av 25.5.2020 innsigelse til områdeplanen begrunnet med at vassdrag 
og kartlagte flomveger ikke var vist i plankart eller eget temakart, i tillegg til at det ikke var 
knyttet egne bestemmelser til disse. I brev av 16.4.2021 ga vi tilbakemelding på at 
foreslåtte endringer imøtekom punktene i vår innsigelse og vi vil kunne trekke innsigelsen 
under forutsetning av at endringene ble vedtatt av kommunen. 

Planmaterialet har blitt ytterligere bearbeidet siden den gang. Vestre Toten kommune ber 
nå i tillegg om en generell, faglig vurdering fra NVE av VA-notat som bl.a. tar for seg 
overvannshåndtering (Sweco 8.4.2022). Notatet er revidert flere ganger etter offentlig 
høring av planmaterialet. Det opplyses at i nåværende utkast til bestemmelser har dette 
notatet en begrenset betydning med hensyn til valg av overvannsløsning.  
 

Vassdrag og overvannshåndtering 
I planmateriale som NVE ga tilbakemelding på 16.4.2021, var vassdrag og kartlagte 
flomveger vist i plankart og det var gitt egne bestemmelser til disse. Som omtalt over var 
NVE innstilt på å trekke innsigelsen til disse punktene. NVE mener at planmaterialet av 
20.5.2022 ivaretar vassdrag i tråd med våre anbefalinger.  
 
Det er gjort en rekke presiseringer av overvannshåndtering i det reviderte planmateriale 
vedlagt brev av 20.5.2022, som legger grunnlag for god håndtering av overvann i 
planområdet. Vi vil likevel presisere at det er viktig å sette av tilstrekkelig og 
sammenhengende areal til overvannshåndtering. Det er laget en illustrasjonsplan som 
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viser flomveger (hoveddreneringslinjer for overvann), flere av disse er sammenfallende 
med mindre bekker innen området. NVE vil i tillegg anbefale at større flomveger utenfor 
eksisterende bekkeløp vises i plankartet.  
 
Vi har ingen vesentlige kommentarer til overvannsdelen av VA-notatet (Sweco 8.4.2022), 
men understreker at vi ikke har gjort noen kvalitetssikringer av det. Notatet inneholder 
generelle/overordnede forslag til løsninger og tiltak for overvannshåndtering i 
planområdet, med henvisning til at løsninger skal prosjekteres på detaljplan-
/byggesaknivå. NVE mener kommunen selv kan vurdere om det er nyttig å henvise til 
notatet i plandokumentene. 
 
 
Vi vurderer at vi ikke lenger har grunnlag for innsigelse til planen.  NVE mener at under 
forutsetning av at endringer i bestemmelser og plankart blir vedtatt slik det framgår 
av oversendelse av 20.5.2022, imøtekommer vi anmodningen om å trekke innsigelsen 
til områdeplanen for Raufoss industripark.  

 
 
Med hilsen 
 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 
Seniorrådgiver 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 
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