
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Herøy kommune 

 

   

8850 HERØY 

 

   

Vår dato: 26.05.2021         

Vår ref.: 201914943-10     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 22.04.2021 Steinar Lillefloth 

Deres ref.: 2021/155-6 

   

stli@nve.no     

1 

NVE trekker innsigelsen - Reguleringsplan for Stensvold, Tenna, del av 

GBnr 3/11 m.fl. - Herøy kommune 

Det vises til brev av 22.04.2021, der NVE bes om å trekke innsigelsen med bakgrunn i at det nå er 

utarbeidet en geoteknisk vurdering av områdestabilitet (jf. Norconsult, datert 22.04.2021). 

NVE hadde i brev av 08.01.2021 innsigelse til planforslaget inntil det var utarbeidet en geoteknisk 

vurdering av geoteknisk fagkyndig som konkluderer med at foreslåtte tiltak oppfyller sikkerhetskravene 

i TEK17 kap. 7.3 (sikkerhet mot skred). I brev fra Herøy kommune 05.02.2021 redegjorde kommunen 

for sine vurderinger av grunnforholdene i området. NVE opprettholdt sin innsigelse i brev av 

07.03.2021, da vi anså at det ikke forelå en vurdering som tydelig bekrefter at tiltaket, med eventuelle 

anbefalte risikoreduserende tiltak, anses gjennomførbart og at tilstrekkelig områdestabilitet vil kunne 

oppnås, i henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 § 7-3. 

Norconsult har utarbeidet en geoteknisk vurdering av områdestabilitet, datert 22.04.2021, som 

konkluderer med følgende: 

«Det er dokumentert berg i dagen i sjøkanten ved tre av de fire tomtene som ligger mot sjøen. 

Ved tomt B observeres det stor stein på tomten og det er indikasjon om berg i vannkanten. 

Norconsult har blitt informert om at bygget vest for tomt B er fundamentert på berg. 

I de delene av planområdet der det er påvist berg i dagen langs sjøkanten er det følgelig 

dokumentert tilfredsstillende sikkerhet mot skred, dette omfatter da tomt C, D og E. Mellom 

Tennveien og tomt A er det en bergskjæring på 2-3 meter. Ved tomt A forventes det således kun 

et tynt organisk topplag over berg, løsmasseskred anses ikke som relevant for tomt A. 

Ved tomt B er det høyst sannsynlig at det også er grunt til berg, men dette er ikke dokumentert. 

Da løsmassemektigheten på tomt B ikke er dokumentert anbefales det at det legges til grunn 

dokumentasjon av løsmassemektigheten før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan utstedes 

for den aktuelle tomten. Dersom det mot formodning skulle vise seg at det er stor 

løsmassemektighet ved tomt B vil et skred i dette området ikke kun forplante seg inn i resterende 

planområde da disse ligger på berg. Med den informasjonen som er presentert i dette notatet 
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anser Norconsult det som høyst trolig at sikkerhet mot skred på tomt B også er tilfredsstillende, 

da løsmassemektigheten antas å være liten. 

I tilbakemelding fra NVE er tiltaket klassifisert iht. NVEs kvikkleireveileder, med påfølgende 

krav om uavhengig kvalitetssikring av vurderingen. Norconsult kan ikke lenger se dette som 

relevant.» 

Vi registrerer også at det er tatt inn en ny bestemmelse, § 2.1 f) som sier følgende: «Nye byggetillatelser 

i områder som med sikkerhet ikke ligger på fjell krever geoteknisk vurdering.» Vi anbefaler at denne 

bestemmelsen presiseres ytterligere, f.eks. «… ikke ligger på fjell (løsmassedekning > 2 m)…». 

NVE anser at geoteknisk vurdering, datert 22.04.2021, har redegjort tilstrekkelig for 

områdestabiliteten på tomta. Vi anser på denne bakgrunn at våre merknader til offentlig ettersyn 

er ivaretatt, og at vi kan trekke vår innsigelse til reguleringsplanen. 

 

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

Fung. seksjonssjef 

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