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NVEs uttalelse til Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for
Brennholmen - Åfjord kommune
Vi viser til ovennevnte forslag til detaljregulering samt vår uttalelse til planoppstart av 14.11.2019.
Det omsøkte tiltaket innebærer fjerning og tilføring av svært store massevolumer både over og under
kote 0 mht. behov for mudring, utsprenging og utfylling, hovedsakelig til formål landbasert oppdrettsvirksomhet samt noe øvrig næringsareal.
I vår uttalelse til planoppstart var vi særlig opptatt av forholdet til skredfare som følge av utfylling i sjø
da vi de senere årene har observert en rekke kvikkleireskred som følge av slik tiltak også i Trøndelag
(bla. Statland i Namdalseid 2014, 2015, Leksvik 2018, Verdal Havn 2019, Otterøya i Namsos 2019 og
nå sist Valersund i Bjugn den 24. april 2020).

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:
Vedlagt planforslaget er det tre geotekniske rapporter/notater fra Multiconsult (datarapport av 04.03.
2020, «Geoteknisk vurderingsrapport» av 17.03.20 og «Geoteknisk vurdering av alternativ fylling» av
31.03.s.å). Dette er positivt og viser at en tar forholdet til skredfare på alvor.
NVE er for tiden i sluttfasen med å revidere vår «Kvikkleireveileder» 7.2014. Ifølge gjeldende veileder
vil et tiltak av denne størrelsen og omfang være å anse som et K4-tiltak (høyeste tiltaksklasse), med de
strengeste kravene til sikkerhet. I veilederen anbefales det, som kommunen kjenner til fra tidligere
planprosjekter i kommunen, at det for denne type tiltak gjennomføres kvalitetssikring av uavhengig
foretak for å kunne godtgjøre at prosjektet tilfredsstiller sikkerhetskravene i TEK/PBL. Vi anbefaler
derfor sterkt at kommunen krever at det gjennomføres slik kvalitetssikring i forbindelse med
planarbeidet og ikke utsetter dette til den enkelte byggesak. Evt. feil og mangler som måtte avdekkes i
den uavhengige kvalitetssikringen, må lukkes og evt. behov for avbøtende tiltak må innarbeides i/som
del av planen. Dette er å anse som en sterk faglig merknad.
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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

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG
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7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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