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SAMMENDRAG: 
 
Kommunen har etter søknad fått innvilga 80% tilskudd fra NVE til sikring mot flom og 
skred langs Finna i Follebu. Beløpet er kr. 19. 420.000. Det er en lokal egenandel på kr. 
4.855.000. Det påløper også noen egne timers arbeid for kommunen. Kommunen må 
forskottere mva, men får denne refundert. Dette er et stort tiltak som det har vært søkt 
om flere ganger. Kommunedirektøren ser det derfor som riktig å bevilge lokal 
egenandel slik at tiltaket kan komme i gang fortest mulig. Samfunnsnytten av tiltaket er 
stort, jfr. at NVE har brukt høgeste tilskuddssats. Tiltaket vil sikre fylkesveger, 
kommuneveger, private veger, bedrifter, boligbebyggelse og jordbruksareal i langt 
større grad mot framtidige flomskader.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret behandla den 21.06.2018 (sak 43/18) saka «flom- og skredforebygging – 
finansiering». Den omhandla bl.a. elva Finna i Follebu. I pkt. 1 i vedtaket står det:  
«Kommunestyret bevilger inntil kr. 420.000 som egenandel til å gjennomføre kartlegging og 
prosjektering av tiltak mot flom i Finnavassdraget.» 
 
Tilskudd NVE 
Structor AS har gjennomført denne kartlegginga, og laga en tiltaksplan med kostnadsoverslag 
(forprosjekt). Med bakgrunn i denne kartlegginga er det søkt om midler til gjennomføring av 
hovedprosjektet. NVE har i brev den 17.09.2020 (referatsak kommunestyret 24.09.2020) gitt 
tilsagn om tilskudd til sikringstiltak i Finna med inntil kr. 19.420.000 eks. mva. NVE 
forutsetter en lokal egenandel på 20% av kostnadsoverslaget på kr. 24.275.000, dvs. en 
egenandel på kr. 4.855.000 eks. mva.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Detaljprosjektering av tiltakene som grunnlag for anbudsinnhenting er i gang. Dette 
finansieres av det første tilskuddet.  
 
Ekstraordinære skjønnsmidler 
I mai fikk fylkesmannen tildelt ekstraordinære skjønnsmidler til flomsikringstiltak, med 
forutsetning om at tiltak måtte settes i gang og gjennomføres umiddelbart. Med bakgrunn i 
rapporten for Finna, så søkte kommunen og fikk tildelt et tilskudd på kr. 2.975.000, med 
forutsetning om en egenandel på 15%. Fylkeskommunen har også bevilga kr. 480.000 til disse 
tiltaka med begrunnelse i at det er tiltak som sikrer fylkesvegen Kveinnvegen.  
 
Tiltak er gjennomført med skifte av stikkrenner i Heggesvevegen og avkjøringer langs 
Kveinnvegen. Mellom avkjøringene blir bekkeløpet utvida og senka, og bekken blir sikra med 
stor stein i botnen av bekken og med muring/plastring av sidene. Dette arbeidet er nå i 
sluttfasen. Erfaringene herfra er at tiltak blir mer omfattende og kostbare enn prosjektert, pga. 
diverse rør og ledninger i grunnen, og at det er veldig trangt mellom Kveinnvegen og 
tilstøtende boligtomter/bebyggelse. Det blir en vesentlig oppgradering av sikkerheten både for 
boligene og fylkesvegen, og kapasiteten er beregna etter 200-års flom + sikkerhet som NVE 
krever. Dette fordrer at det nå legges ned rør med indre diameter på 2 meter i avkjøringer og 
der bekken er lukka. I tertialrapporten pr. 31.08.2020 foreslås det at investeringsramma økes 
med kr. 480.000, finansiert av tilskudd fra fylkeskommunen.  
 
Tiltak 
For den som er interessert i å gå mer i detaljer så er tiltaksplanen vedlagt, og som nevnt så 
pågår det nå videre detaljprosjektering før det kan sendes ut på anbud. Her er et kort 
sammendrag av tiltak:  

- Samtlige stikkrenner skiftes fra Øverbygdsvegen og til utløpet i Gausa. Dimensjoner 
fra 1800 mm øverst til 2000 mm fra sentrum og nedover. Her inngår stikkrennene 
gjennom fylkesvegene Øverbygdsvegen og fv. 255 i Follebu sentrum.  

- Flomvoller ca. 250 meter for å hindre at bekken flommer over og ut i terrenget. 
- Senking av elvebunnen min. 0.5 meter over en strekning på 1085 meter, med sikker 

gjenoppbygging av bekkefaret.     
 
 
VURDERING: 
 
Det er veldig positivt at NVE har innvilga søknaden om sikring av Finna. Dette er et stort 
beløp også i NVE sin målestokk for ett tiltak, og vi har fått bevilga det vi har søkt om både 
når det gjelder beløp og prosentsats (80% tilskudd er maks). 
 
Erfaringene med det som er gjort i sommer, viser at dette er et svært omfattende arbeid som 
gir store inngrep på eiendommene i gjennomføringsfasen. Men vi har møtt bare velvilje så 
langt, og oppsitterne har utelukkende vært positive til det som er gjort. I forhold til 
lokalsamfunnet i Follebu er det veldig positivt at vi har mulighet til å gjennomføre dette.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Den lokale andelen blir et betydelig beløp – kr. 4.855.000 + mva. Dette er et stort beløp for en 
kommune som er i en veldig vanskelig situasjon. Det vil også påløpe noen utgifter til 
prosjektoppfølging. Kommunens andel som må finansieres utgjør dermed kr. 5.012.000. 
 
Kommunedirektøren mener likevel at kommunen må benytte denne anledningen til å sikre et 
så stort tilskudd til flomsikring av Finna, der det har vært store flomskader i flere omganger. 
Kommunen vil også arbeide for å få flere til å være med og dekke den lokale andelen, f.eks. 
Innlandet fylkeskommune.   
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunens egenandel på kr. 5.012.000 finansieres med bruk 
av ubundet investeringsfond. Pr. nå er det 19,5 millioner kroner her, men det foreligger vedtak 
om bruk tilsvarende 1,7 millioner kroner. Det er dermed 17,8 millioner kroner tilgjengelig på 
fondet. Etter at dette er vedtatt vil det være 12,8 millioner kroner tilgjengelig. Ved å bruke 
investeringsfond, unngår kommunen å øke låneopptaket. Investeringsfond kan bare brukes til 
å finansiere utgifter i investeringsregnskapet.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre sikring av Finna i samsvar med plan godkjent av 

NVE. 
 

2. Det gjøres slik endring i budsjettet: 
Sum investeringsutgift   kr. 30 500 000 
Mva-kompensasjon   kr.   6 068 000- 
Tilskudd fra NVE    kr. 19 420 000- 
Bruk av investeringsfond   kr.   5 012 000- 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 58/20 den 21.10.2020. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
Innstilling: 
 
 
1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre sikring av Finna i samsvar med plan godkjent av 

NVE. 
 

2. Det gjøres slik endring i budsjettet: 
Sum investeringsutgift   kr. 30 500 000 
Mva-kompensasjon   kr.   6 068 000- 
Tilskudd fra NVE    kr. 19 420 000- 
Bruk av investeringsfond   kr.   5 012 000- 

 
 


