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NVEs uttalelse til høring - Mindre endring av Reguleringsplan - 

Eliløkken bruk - gnr. 141 bnr. 181 m.fl. - Planid 201405 - Skaun 

kommune, Trøndelag  

Det vises til brev av 20.08.2021. 

 

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, 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). Forslagsstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

Geoteknikk og grunnforhold 

Det ble utarbeidet en geoteknisk vurdering av Rambøll (datert 22.01.2016), revidert etter uavhengig 

kontroll utført av Multiconsult (datert 12.05.2015) iht. NVEs retningslinjer 7/2014. 

Vi gjør oppmerksom på at NVEs kvikkleireveileder er oppdatert (NVE 1/2019), se også TEK17 § 7-3 

med veiledning. Se mer på våre nettsider Spørsmål og svar om kvikkleireveilederen - NVE. 

 

Klimatilpasning og overvannshåndtering 

Det er i bestemmelse § 5.4 stilt krav om detaljert VVA-plan ved igangsettingstillatelse av tiltaket. 

Vi anbefaler at planforslaget redegjør nærmere for hvordan overvannshåndtering tenkes løst, og at det 

settes av tilstrekkelig areal til lokal overvannshåndtering (infiltrasjon, fordrøyning og 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://www.nve.no/om-nve/spor-nve/om-kvikkleire/sporsmal-og-svar-om-kvikkleireveilederen/
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avrenning/flomveier) i planforslaget. Vi mener at en slik bruk av reguleringsformål, hensynssoner og 

bestemmelser er avgjørende for å sikre gjennomføringen av tiltak. Dette vil også sørge for at de arealene 

som er best egnet til overvannshåndtering, og som trolig er avgjørende for en sikker vannhåndtering, 

ikke blir bebygd. Tiltak, konstruksjoner og anlegg som er nødvendige for gjennomføring av planen, bør 

derfor være lokalisert innenfor plangrensen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Steinar Lillefloth 

saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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