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Irene Dyrnes Rokstad

Fra: Ole-Jakob Sande <ojs@nve.no>
Sendt: mandag 24. januar 2022 07:34
Til: Irene Dyrnes Rokstad
Emne: SV: Grunnforhold - Nedre Elnesvågvegen

Hei, 
  
Så lenge planområdet ligger utenfor aktsomhetsområde for marin leire, er utgangspunktet at det ikke er fare for 
områdeskred av kvikkleire. Aktsomhetskartet baserer seg på NGUs løsmassekartlegging og deres Mulighet for Marin 
Leire kart (MML). 
NVE vurderer at det ikke er behov for mer avklaring i forhold til fare for områdeskred. Om morenemassene også kan 
gi lokale stabilitetsutfordringer eller behov for masseutskifting, vil vi ikke ha merknad til ev. krav i bestemmelsene. 
  
Forresten kan jeg ikke se at NVE er varslet om dette planarbeidet. 
  
Jeg håper dette gir svar på deres spørsmål, ta kontakt igjen dersom noe er uklart. 
  
  

Med hilsen 
Ole-Jakob Sande 
Senioringeniør 
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga 
Seksjon:  Arealplan 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Telefon: 22 95 95 45/90 88 78 30  
E-post: ojs@nve.no 
Web: www.nve.no  

 
  
  
  
  

Fra: Irene Dyrnes Rokstad <irene.rokstad@hustadvika.kommune.no>  
Sendt: torsdag 13. januar 2022 16:00 
Til: Ole-Jakob Sande <ojs@nve.no> 
Emne: Grunnforhold - Nedre Elnesvågvegen 
  
Hei!  
  
Jeg har fått inn et planforslag i Elnesvågen for en ny vegforbindelse. Legger ved plandokumentene.  
  
Kartdatabasene viser at området består av tykk morene og bart fjell med stedvis tynt dekke, og er ikke innenfor 
områder for marin leire i deres kartbaserte veiledning for reguleringsplan.  
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I planbeskrivelsen er følgende vurderinger:  
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Til varsel om oppstart mottok vi merknad fra en berørt grunneier som stiller spørsmål om grunnboringene ved 
fylkesveien er representative for grunnforholdene lengre sør.  
Konsulenten svarer ut på denne måten:  

«Planområdet ligger under marin grense. I NGU sine databaser er det oppgitt at grunnforholdene består av 
morenemasser med stedvis stor mektighet. Det er gjennomført grunnundersøkelser langs fylkesvegen, 80 – 
100 meter nord for den nye vegen. I disse prøvene ble det avdekket morenemasse, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet. Det er ikke lagt opp til flere grunnundersøkelser i forbindelse med 
planarbeidet, men er stilt krav i bestemmelsene til geoteknisk dokumentasjon før tillatelse til tiltak, der det 
skal framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.» 

Bestemmelsen lyder som følger:  
«7.1.3 Geoteknikk 
Før tillatelse for første tiltak innen området kan gis skal det foreligge geoteknisk dokumentasjon, der det 

framgår om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.» 
  
Vi kan se at en slik bestemmelse er en sikkerhet for grunneier, men det strider mot rutinene om at avklaringer om 
grunnforhold ikke skal utsettes til byggesaken. Vi ser også at formuleringen ikke er presis nok og kan slå feil ut.  
  
Vi ønsker derfor deres vurdering til nødvendigheten av ytterligere avklaringer av grunnforhold og hva vi bør kreve. 
Kan vi eventuelt fjerne bestemmelsen og fortsette saken?  
Vi har flere pågående plansaker i Elnesvågen med samme type løsmasser og ønsker derfor å kunne stille de samme 
kravene i saksbehandlingen til de ulike tiltakshaverne.  
  
På forhånd takk!  
  
  
  
  

 

  
Med vennlig hilsen 
  
Irene Dyrnes Rokstad 
Reguleringsplanlegger 
Plan og byggesak 
irene.rokstad@hustadvika.kommune.no 
  

Mob: +47 41862280 | Sentralbord: 71268100  | Adr.: Rådhuset 
Hjemmeside | Sikker post til kommunen| Om Hustadvika kommune 
  

  
  
  
  
  
  
  


