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Godkjenning av plan for sikringstiltak i Korsgatabekken
samt kommunal garanti for distriktsandel
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
NVE har utarbeidet planen 20058 – Sikringstiltak mot kvikkleireskred i sone 1073 Tronstad
og 1637 Korsgata, Leksvik i Indre Fosen kommune, datert 18.01.2019. For denne planen
fatter Indre Fosen kommune følgende vedtak:
1. Det opprettes et nytt prosjekt Korsgatabekken sikringsarbeider. Kommunens
kostnader med tiltaket inkl. distriktsandelen, til sammen 1.750.000 kr inkl. mva,
finansieres ved låneopptak.
2. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE.
Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs
anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge
kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre ca. kr. 1.320.000,- ekskl. mva.
Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis. Distriktsandelen behandles som
avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det
økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har
nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det.
3. Kommunen har ansvaret for driften av anlegget. Dette ansvaret medfører at
kommunen må utføre og dekke kostnader til nødvendig ettersyn, drift og ev. skjøtsel
av anlegget.
4. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og
oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om
kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å
bedre vassdragsmiljøet.
5. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver for tiltaket.
6. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er avklart i forhold til bestemmelsene i
plan- og bygningsloven og forskrifter, arealplanbestemmelser og vedtak som er fattet
med hjemmel i loven.
7. Kommunen forplikter seg til å innhente avtaler med berørte grunneiere om adkomst
og bruk av nødvendige arealer under utførelse og ved ev. senere vedlikehold, og
sende nabovarsel ved byggesøknad. Kommunen forplikter seg videre til å skaffe
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opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, kabler og andre private og
offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og opplyse om andre forhold som kan
være av betydning for gjennomføring av tiltaket.
8. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for
gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer av
tiltaket når dette er nødvendig eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, miljø eller andre
interesser.
Kommunevedtaket signeres av kommunedirektøren og returneres til NVE.

Oppsummering:
Tiltaksplanen beskriver NVEs planlagte sikringstiltak i Korsgatabekken og bekkens utløp i
Ytterelva oppstrøms Grandan industriområde i Leksvik.
Det er kraftig erosjon i bekken og flere utglidninger i de bratte sideskråningene, flere nært
innpå eksisterende bebyggelse. Dersom erosjonen fortsetter er det fare for initialutglidninger
som kan utløse større kvikkleireskred som kan true bebyggelse, industri og infrastruktur.
NVEs sikringstiltak 20058 består av erosjonssikring av Korsgatabekken over en strekning på
ca. 1100 m mellom Testmann Minnes vei og utløpet i Ytterelva. I tillegg vil østlig side av
Ytterelva erosjonssikres med samfengt sprengt stein over en 100 m lang strekning for å
hindre ytterligere utglidninger i området.
Kostnadene for tiltaket er beregnet til 6.600.000 kr ekskl. mva. Det er av stor betydning for
kommunen at sikringstiltaket gjennomføres. Kommunen bør garantere for distriktsandelen på
20% tilsvarende ca. kr. 1.320.000,- ekskl. mva. I tillegg foreslår rådmannen å kalkulere med
inntil 80.000 kr eks mva i egne kostnader for kommunen i tilknytning til prosjektet. Dette
gjelder bl.a. behov for innleie av kontaktperson opp mot både grunneiere og NVE, kostnader
knyttet til kommunens rolle som tiltakshaver, samt en rundsum for kostnader som kan tilfalle
kommunen ifm gjennomføringa. Til sammen kr 1.400.000 eks. mva, dvs. kr 1.750.000 inkl.
mva. Prosjekt skredsikring i Korsgatabekken er ikke innarbeidet i kommunens økonomi- og
handlingsplan, og det foreligger derfor ikke finansiering til distriktsandelen. NVE har fått
bevilgning til å gjennomføre tiltaket i 2019, og saksbehandler forslår derfor at det opprettes et
nytt prosjekt Korsgatabekken sikringsarbeider. Kommunens kostnader med tiltaket inkl.
distriktsandelen, kr 1.750.000 inkl. mva finansieres ved låneopptak.
Indre Fosen kommune aksepterer NVE’s vilkår for kommunevedtak for sikringsanlegg.

Saksutredning

Kostnadene for tiltaket er beregnet til kr. 6.600.000,- ekskl. mva.
NVE har til hensikt å godkjenne vedlagte plan for sikringstiltak i Korsgatabekken under visse
forutsetninger:
-

Planen skal gjennomføres med bistand fra NVE.
Under forutsetning av tilstrekkelige bevilgninger over statsbudsjettet, dekker 80% av
kostnadene ved tiltaket. NVE’s bidrag er beregnet til kr 5.280.000 eks. mva.
Indre Fosen kommune må vedta kommunal garanti for 20% av kostnadene ved
tiltaket.
Indre Fosen kommune må gjøre vedtak i tråd med krav fra NVE. Disse kravene er
punktene 1.-7. i rådmannens forslag til innstilling.

Etter vedtak i Stortinget skal lokalsamfunnet betale en del av kostnadene for sikringsarbeider
som NVE gir bistand til. Distriktsandelen er normalt 20%. Kommunen må garantere for
distriktsandelen, men kan selv kreve at kostnadene blir dekket av lokale interesser som f.eks
grunneiere.
For det planlagte hastetiltaket utgjør distriktsandelen ca. kr. 1.320.000,- ekskl. mva.
Saksbehandler er ikke kjent med om tidligere Leksvik kommune har vært orientert om NVE’s
planlegging av sikringstiltaket. Leksvik kommune hadde ikke prosjektet i sin økonomi- og
handlingsplan etter at sammenslåingsprosessen med Rissa startet.

Uttalelse fra andre utvalg

JA/NEI

Ungdomsrådet
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Andre råd eller utvalg

Nei
Nei
Nei
Nei

Planen har vært på en kort, lokal høring til berørte grunneiere samt lednings- og netteiere
som kan ha anlegg i området. Kommunen har mottatt høringsuttalelse fra IFJobb AS, og
bedriften påpeker at det er svært nødvendig at sikringsarbeidet gjennomføres. Ansatte i
bedriften observerer årlige utrasinger i elvekanten. Rådmannen skal sørge for at IFJobbs
uttalelse videresendes til NVE. Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag har
sendt uttalelser direkte til NVE. Ingen av de har innvendinger mot tiltaket.

Vurdering/alternative løsninger
Alternativ løsning vil være å ikke gjennomføre tiltaket.

Kommunikasjonstiltak
NVE og Indre Fosen kommune planlegger i fellesskap et informasjonsmøte med berørte
grunneiere i starten på mai. Her vil grunneierne få konkret informasjon om hvordan deres
eiendom blir berørt av tiltaket, samt praktiske rutiner ifm dette. Aktuelle tema kan være lokale
drens- og avløpsledninger, håndtering av skog og trevirke, plan for atkomstveger, opprydding

etter arbeidet osv. Grunneierne vil få skriftlig informasjon om dette møtet etter
kommunestyrets behandling av denne saken.

Vedlegg
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