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NVEs uttalelse - Varsel om endring - Detaljreguleringsplan for 
Nordlykkja 2 - Skaun kommune
Vi viser til brev datert 13.12.2023. Saken gjelder endring av reguleringsplan for Nordlykkja 
2. Formålet med planendringen er å behov for å sikre tomta, hvor det har vært flere, 
mindre utglidninger. Det planlegges en tomannsbolig på tomta, hvor nødvendige 
sikringstiltak inngår i prosjektet. Dette strider mot enkelte bestemmelser i gjeldende 
reguleringsplan. 

Planendringen endrer planens byggegrense mot nabotomt, antall etasjer og boligtype (fra 
enebolig med utleiedel til tomannsbolig). Planendringen sikrer også at det kan foretas 
nødvendige inngrep for terrengsikring ved utbygging av tomta.

Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl).

NVEs konkrete uttalelse
I planbeskrivelsen går det frem at grunnen i området er ustabil, med pågående 
utglidninger og behov for sikring. 

Planområdet ligger under marin grense og kan da inneholde sammenhengende 
forekomster av marin leire. Vi har fått oversendt to geotekniske vurderinger/rapporter, 
begge utarbeidet av Multiconsult:

- Geoteknisk vurdering for gjennomførbarhet og ROS-analyse, 10247694-RIG-NOT-001, 
datert 15.11.2022
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- Supplerende grunnundersøkelser med prøvegraving, 411614-1, datert 17.11.2009

Rapporten fra 2022 viser at lokalstabiliteten er god både i anleggsfasen og etter bygging. 
Rapporten fra 2009 oppsummerer grunnforholdene basert på grunnundersøkelser, og der 
står det at det under et topplag av fastere tørrskorpeleire er middels fast til fast leire. Det 
står ikke noe om at det er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale. Basert på det skal 
områdestabiliteten være ivaretatt. 

Rapporten fra 2022 viser i innledningen til to geotekniske prosjekteringer for annet 
utbyggingsprosjekt på tomta. Disse har vi ikke fått oversendt. Vi anbefaler at kommunen 
sjekker konklusjonene angående områdestabilitet/kvikkleire i de rapportene vi ikke har 
fått tilgang til. Utover det har vi ingen merknader knyttet til faren for kvikkleireskred.

I bestemmelsene er anbefalingene fra ROS-analysen og geoteknisk notat lagt til grunn, slik 
at det er stilt krav til gjennomføringen av terrenginngrep og sikringstiltak. Vi tar dette til 
etterretning. 

Ytterligere informasjon 
Dere finner mye informasjon på våre nettsider om arealplanlegging, 
https://www.nve.no/arealplanlegging/. Vår uttalelse i saken er nødvendigvis ikke 
uttømmende. For å få en fullstendig oversikt viser vi til Kartbasert veileder for 
reguleringsplan som leder dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og 
innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Dersom dere har spørsmål, 
eller det er noe i uttalelsen her som er uklart, kan dere ta kontakt pr. telefon eller e-post.

Kommunens ansvar
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd, 
uttalelse, eller innsigelse til saken.

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Trine Gjessen
Seniorrådgiver

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.
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