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Uttalelse fra NVE ved høring av dispensasjonssøknad - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1 - 8 - GBnr 114/4 -
Oppføring av enebolig - Skaun kommune
Vi viser til ovennevnte s ak på høring av 14.02.2018.

Som nevnt under Faremomenter ligger planområdet under marin grense (MG). Vi kan ikke se at det er
beskrevet utover dette. Dersom grunnforholdene ikke er vurdert må dette gjennomføres.

I tillegg til at det omsøkte tiltaket ligge r under marin grense (MG) viser NGUs løsmassekart at det er
forekomst av tykke marine avsetninger her. NVE har ikke registrert kvikkleiresoner i planområdet, men
vi gjør oppmerksom på at det også kan finnes skredfarlige kvikkleireområder utenfor de angitte
faresonene. Faresonene er resultat av en regional kartlegging og har først og fremst hatt som mål å
lokalisere og klassifisere områder hvor det kan være fare for store skred. Det er derfor alltid nødvendig
at forekomster av kvikkleire kartlegges og skredf are vurderes ved inngrep i områder med marin leire.
Dersom kvikkleire blir påvist og topografien tilsier at skredfare kan være tilstede, anbefales at de samme
krav legges til grunn for den geotekniske prosjekteringen som ved byggevirksomhet innenfor fareso ner.
For mer informasjon om hvordan ivareta hensyn til fare for kvikkleireskred viser vi til NVE - veileder
7/2014.

Vi minner om tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29 - 5 og TEK17, og kommunens ansvar
for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 4 - 3 og § 28 - 1.

Med hilsen

Kari Øvrelid
regionsjef

Frederik Eide
avdelingsingeniør
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