
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Områderegulering av Vågåmo 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum) 
 

22.03.23 
Det er sett av 2 timer ettersom det er ein stor og 
omfattande planprosess med mange utfordringar. 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Vågå kommune 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

laila.nersveen@vaga.kommune.no 
ingunn.moen.helland@vaga.kommune.no 
steinar.lokken@vaga.kommune.no 
NVE v. Kristin Hasle Haslestad 

 
Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Områderegulering av Vågåmo  

 

Skjema 
Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 
• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til 

post@innlandetfylke.no. 
 
Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 
 
Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er 
hensiktsmessig for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 

 

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionalt-planforum/
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mailto:post@innlandetfylke.no
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Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Vågåmo tettstad og kommunesenter ligg utsett til for 
flom og flomskred. Staden er etablert på ei elvevifte og 
det samla farebilete er særleg knytt til hendingar i elvene 
Finna, Nugga og Otta.  Store delar av dagens bebyggelse i 
Vågåmo ligg innafor fareområde. Dette gjeld også kritisk 
og sårbar infrastruktur/anlegg. Med dagens krav til 
tilfredsstillande tryggleik, vil ikkje Vågå kommune på sikt 
klare å oppretthalde og utvikle kommunesenteret og 
heller ikkje oppfylle lovpålagte oppgåver innafor 
tenesteområda barnehage, skule, helse.   
Med bakgrunn i denne situasjonen har NVE gjennomført 
eit moglegheitsstudie av heilskapleg sikring av Vågåmo 
mot flomskred og flomhendingar i elvene Otta, Finna og 
Nugga.  
 
Studien viser at det skal vere mogleg å sikre Vågåmo mot 
flom og flomskred. Dette inneber fleire omfattande tiltak 
over eit større område i Vågåmo. Desse tiltaka krev 
regulering for å kunne gjennomførast. Det er kommunen 
som planstyresmakt som har ansvar for å regulere for 
flomsikring. NVE skal utarbeide ein teknisk plan for 
sikringstiltak. Det vil vere viktig å samkøyre dette 
arbeidet. 
 

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Varsel om oppstart. Ønskjer å gå gjennom forslag til 
planprogram og vedlagte spørsmål i problemnotat. 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Ja og nei 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Jordvern 
Verna vassdrag 
Kulturlandskap og kulturminne 
 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

Utfordrende at planområdet blir så stort for å få med 
alle sikringstiltak. Det er mange eksisterande 
reguleringsplanar innanfor planområdet. 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 

Viser til vedlagte spørsmål i problemnotat. 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Alle som har fagområde som blir råka av planen. 



 

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 

 

 
**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 
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