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Høringsbrev tiltaksplan flomsikring av Otta sentrum, Sel kommune 

Plan for flomsikring av Otta sentrum sendes med dette på lokal høring. NVE ber om at 

kommunens uttalelse, sammen med innkomne lokale uttalelser, sendes NVE innen 03.05.2021. 

Kort om planen 

Otta sentrum har ved flere anledninger de siste årene blitt utsatt for flom. I tillegg til tidligere 

oversvømte områder viser beregninger at store deler av Øya industriområde og sentrum er flomutsatt 

ved en 200-års flom. Eksisterende flomverk er kun dimensjonert mot en 100-års flom, og det er ikke 

etablert løsninger for overvann i bakkant av flomverket. Sel kommune har derfor søkt NVE om 

økonomisk og faglig bistand til gjennomføring av tiltak mot flom. NVE har engasjert Dr. Blasy – Dr. 

Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG til å utarbeide forslag til løsning på flomsikring. 

Tiltaket vil sikre store eksisterende sentrumsområder og industriområder, og i tillegg vil det åpnes opp 

for nye tiltak når området er flomsikret. 

Tiltaket omfatter håndtering av overvann med drenering og pumpestasjoner, og forsterkning av 

eksisterende flomsikring.  

Høring 

Kommunen er ansvarlig for lokal høring av planforslaget. Vi ber kommunen innhente uttalelser fra 

berørte parter og andre lokale berørte interesser. Kommunen bes videre gi opplysninger som kan være 

av betydning for gjennomføringen av planen, f.eks. vann- og avløpsledninger, brønner, kabler o.a. 

Kommunen må også vurdere tiltaket i forhold til plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel. 

NVE sender planen på høring til statsforvalteren og fylkeskommunen.  

Kommunens uttalelse sammen med andre uttalelser og dokumenter sendes NVE innen 03.05.2021. 

Kostnadsoverslag 

Kostnadsoverslaget er på 184 mill. kr. ekskl. mva. Kostnadsoverslaget gir en indikasjon på kostnader 

relatert til tiltaket. Dette er et foreløpig overslag og vil bli kvalitetssikret i det videre arbeidet med 

detaljprosjektering.    



 
Side 2 

 

 

 

I tillegg vil kostnader med detaljprosjektering, byggeledelse, avtaler med grunneiere, prisstigning o.l. 

tilkomme. 

Etter vedtak i Stortinget skal lokalsamfunnet betale en del av kostnadene for sikringsarbeider som NVE 

gir bistand til. Distriktsandelen er normalt 20 % av totalkostnaden, men kan settes høyere bl.a. når 

sikringstiltaket vil legge til rette for ny utbygging i tillegg til å sikre eksisterende bebyggelse.  

Kommunene må garantere for distriktsandelen ovenfor NVE, men kan kreve at kostnadene blir dekket 

av lokale interessenter, for eksempel grunneiere og/eller andre som har nytte av tiltaket.  

 

Endelig fastsettelse av størrelsen på distriktsandelen vil skje etter høringen. Kommunen vil da bli bedt 

om å ta stilling til distriktsandelen i form av en garanti for denne. Kommunen behøver derfor ikke ta  

stilling til finansieringen nå. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Siri Tyseng 

overingeniør 

 

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

Vedlegg:    

Tiltaksplan – Høringsutgave, 20006 Otta sentrum – Flomsikring- Sel kommune, datert 26.01.2021 

Flomsikring – Konsept for sikringstiltak, datert 31.03.2020 

Tegninger: V101, V102, H121, H122, H123, H124, V141, V142, V143, V144, V151, V201, V202, 

V203, V301, V302, V303, V304, V305, V306  
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