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Vår ref eranse: 02018-017

Trondheim, 16.09.21

TILSVAR TIL MERKNADER

Vi viser t il NVEs uttalelse av 7. september 2021 t il høring for Mindre endring av Reguleringsplan -

Eli løkken bruk - gnr. 141 bnr. 181 m.fl . - Plan id 201405 - Skaun kommune, Trøndelag.

Geoteknikk og grunnforhold

NVEs merknad

Det ble utarbe idet en geoteknisk vurdering av Rambø l I ( datert 22.0 1.20 16), revidert etter uavhengig

kontroll utført av Multiconsult (datert 12.05.20 15) iht. NV Es retningslinj er 7/20 14.

Yi gjør oppmerksom på at N V Es kvikkleireveileder er oppdatert (NVE 1/20 19) , se også T EK 17 § 7-3

med veiledning. Se mer på våre nettsider Spørsmål og svar om kvikklei revei lederen - NVE.

Vår kommentar

Rambll er engasj ert som konsulent i planarbeidet, og siste gj ennomgang og godkj enning f ra

konsulent er git t 25. mai 2021.

Klimat ilpasning og overvannshåndtering

NVEs merknad

Det er i bestemmelse § 5.4 stilt krav om detalj ert VY A-plan ved igangsett ingstillatelse av tiltaket.

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

settes av tilstrekkelig areal til lokal overvannshåndtering (infiltrasj on, fordrøyning og

avrenning/flomveier) i p lanforslaget. Yi mener at en slik bruk av reguleringsformål, hensynssoner og

bestemmelser er avgjørende for asikre 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, konstruksj oner og anlegg som er nødvendige for gjennomføring av planen, bør
derfor være lokaliseti innenfor plangrensen.

Vår kommentar

Det er allerede utarbeidet en overordnet VVA-plan f or skisseprosj ektet. Vi ser at den overordnede VVA-

planen med f ordel kunne vært sent ut som en del av hr i ngsgrunnlaget. Det var i utgangspunktet ingen

VVA-plan tilknyt tet reguleringsplanen, men det ble satt krav til utarbeidelse av dette i f orbindelse med

den mindre reguleringsendringen vi når har til behandling. Ev. endringer av skisseprosj ektet skal

vurderes i detalj ert VVA-plan f r søknad om igangset tingstillatelse. Det er ikke hensiktsmessig å

implementere og f astlase VVA-l snin ger i plankart basert på skisseprosj ekt. En god reguleringsplan må

kunne dekke mer enn en bestemt ls ning.
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