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Vår dato: 23.11.2017         

Vår ref.: 201708438-4     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 17.10.2017 Torleiv Yli Myre 

Deres ref.: 2016/968 
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NVEs merknader ved offentlig ettersyn -  Detaljregulering for 

Skjønnhaugstunet - Gjerdrum kommune, Akershus 

Det vises til oversendelse av 17.10.2017. 

I planbeskrivelsen vises det til at det er gjort stabilitetsberegninger for å vurdere mulighet for deponering 

av gravemasser fra tomten i skråningen øst/nordøst for byggetomten. Videre at oppfyllingen synes 

teknisk gjennomførbar, men må vurderes nærmere under detaljprosjekteringen. 

NVE vil bemerke at området for mulig deponering av gravemasser ligger utenfor planområdet. NVE 

anbefaler at det blir stilt krav i planbestemmelsene om at gravemasser som må kjøres bort fra 

planområdet skal deponeres på område godkjent for massedeponering. Alternativt må planområdet 

utvides til også å omfatte område for massedeponering, samt at nødvendige geotekniske utredninger må 

være gjennomført og innarbeidet i regueringsplanen før denne vedtas. Dette fordi hensynet til 

områdestabilitet skal avklares senest på reguleringsplannivå. Vi viser i den sammenheng til NVEs 

retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar og NVEs veileder 7/2014 - Sikkerhet mot 

kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med 

kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Retningslinjene og veilederen finnes på 

www.nve.no/arealplan. 

NVE har for øvrig ingen andre vesentlige merknader til reguleringsplanen.  

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Kopi til: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 


