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Viser til oversendt planforslag datert 29.11.2021 med geoteknisk vurdering av reguleringsplan, notat 
fra Rambøll Norge AS datert 08.10.21. Kommunen har gjort en første administrativ gjennomgang av 
planforslaget i samråd med saksbehandler fra NVE og vil i det etterfølgende komme med følgende 
tilbakemeldinger med hensyn til dokumentasjon på sikker byggegrunn. 

Ved offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan skal reell fare for områdeskred være avklart i henhold til 
kravene plan- og bygningslovens § 28-1, § 29-5 og byggeteknisk forskrift kap. 7, samt NVEs 
kvikkleireveilder nr. 1-2019 for utredning av skredfare. 

Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon på at byggegrunnen har 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe iht. (SAK10) § 5-4 tredje ledd bokstav g. 

Dette vil bl.a. innebære at det vil være tiltakshavers ansvar å skaffe til veie, og bære den økonomiske 
byrden, ved innhenting av rådgivende uttalelser om grunnforhold, miljøforhold, flom-, stormflo- og 
skredfare mv. Tilstrekkelig sikkerhet kan eventuelt oppnås gjennom sikringstiltak. Disse må i så fall 
dokumenteres. 

I planforslaget er det avsatt store områder til utbyggingsformål BKB (Industri/lager) uten at det er 
levert tilstrekkelig dokumentasjon på at byggegrunnen for de avsatte arealer har tilstrekkelig sikkerhet. 
Det er i planbestemmelsene stilt krav om videre grunnundersøkelser (pkt. 5.1. a). Dette er 
undersøkelser som skal avklares på detaljreguleringsplannivå, dvs. at de må gjennomføres og 
resultatene må innarbeides i et fremtidig planforslag.   

I henhold til geotekniskrapport utarbeidet av Rambøll er det innenfor område C et leirelag, 
sprøbruddmateriale og kvikkleire innenfor område D og kvikkleire i område E.  For tiltakskategori K4 er 
det nødvendig med soneutredning iht. steg 4-11 NVE 1-2019 prosedyren, og tiltaket må ikke ha 
negativ påvirkning på stabiliteten og erosjon som kan utløse skred som kan ramme tiltaket må 
forebygges (Se NVEs veileder kapittel 3.3.3 – 3.3.5). Denne soneutredningen er ikke gjort i den 
foreliggende geotekniske rapport. Noe som også gjenspeiles i konklusjon/oppsummering i geoteknisk 
rapport. Det vil være behov for supplerende grunnundersøkelser og detaljprosjektering for endelige 
løsninger. 



2

NVE har kommet med tilbakemelding til kommunen om at de vil fremme innsigelse til planforslaget slik 
det foreligger i dag. Videre har de sagt seg villig til å stille opp i møte med geoteknisk kompetanse for 
en nærmere avklaring på krav til vurdering av områdestabilitet om det er ønskelig fra tiltakshavers 
side.   

I tillegg til behov om supplerende grunnundersøkelser/dokumentasjon på sikker byggegrunn før 
planforslaget kan tas opp til behandling, er det på grunn av tiltakskategori K4 nødvendig med ekstern 
kvalitetssikring av geoteknisk rapport. Her må tiltakshaver oppnevne et akkreditert firma som kan stå 
for denne kvalitetssikringen (uavhengighetskontroll) og oppgi dette til kommunen. Ekstern rapport skal 
også følge med planforslaget før det kan tas opp til førstegangsbehandling i kommunen.    

 

 

Med hilsen 

Audun Sivertsen 
Saksbehandler 
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