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NVEs tilbakemelding - Varsel om oppstart planarbeid -  

Reguleringsplan - Buøy Kystferie - Gnr. 27 bnr.3 - Dønna kommune 

Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart. 

NVE skulle ønske at referatet fra oppstartsmøtet var med som del av oversendte materiale, og at det 

hadde kommet frem om samfunnssikkerhet og beredskap, og spesielt undertemaene geoteknikk (spesielt 

om planforslaget inneholder tiltak i sjø som medfører graving, mudring og/eller fylling), stormflo og 

havnivåstigning var vurdert som del av det kommende planarbeidet jfr. forskrift om behandling av 

private forslag til detaljregulering etter pbl., se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-

1950, §5 (kunngjøring og varsling av planoppstart). 

 

Vi har følgende merknader til planarbeidet: 

 

Skredfare 

I rundskriv H-5/18 fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet, KMD av oktober 2018 presiserer 

departementet at utredninger av naturfare ikke bør utsettes til byggesak men senest avklares på siste 

plannivå:https://www.regjeringen.no/contentassets/728660a6489a4decbce2b964ed8b9fcf/no/pdfs/runds

kriv_samfunnssikkerhet_planlegging_byggesaksb.pdf . 

 

Det har de senere årene inntruffet en rekke undersjøiske kvikkleireskredhendelser som følge av 

utfyllinger i sjø de senere årene. Dette gjelder også for Trøndelag, f.eks Statland i Namdalseid i 2014, 

Leksvik i juni 2018, Otterøya i Namsos i desember 2018 og Verdal havn i januar 2019. Disse 

hendelsene viser at det kan være betydelig kvikkleirefare forbundet med utgravinger, fyllinger og 

mudringer i sjø. Dette innebærer at en ikke uten videre kan gjennomføre utfyllinger i sjø uten at det er 

gjennomført en skredfare/geoteknisk vurdering av tiltaket av skredfagkyndige. Dersom det ønskes utført 

utfyllinger eller småbåthavn e.l., må det derfor gjennomføres en slik fareutredning som avklarer 

skredfaren.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://www.regjeringen.no/contentassets/728660a6489a4decbce2b964ed8b9fcf/no/pdfs/rundskriv_samfunnssikkerhet_planlegging_byggesaksb.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/728660a6489a4decbce2b964ed8b9fcf/no/pdfs/rundskriv_samfunnssikkerhet_planlegging_byggesaksb.pdf
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Det er viktig at denne vurderingen foretas av foretak med geoteknisk spesialkompetanse (geoteknisk 

fagkyndig). 

 

Vi forutsetter at forholdet til skredfare avklares i forbindelse med planarbeidet i tråd med kravene i 

PBLs §§4-3, 5.1, 28-1 og TEK 17 kap. 7. 

 

 

Havnivåstigning/stormflo 

Kartverket har som kjent etablert en innsynsløsning som viser framtidig estimert havnivåstigning med 

stormflo or de aller fleste tettstedene langs hele kysten, https://www.kartverket.no/sehavniva/ . 

For Dønna er for eksempel 200-års stormflo med havnivåstigning (gitt fortsatt høye globale CO2-

utslipp) stipulert til kote 2,85 meter mot slutten av dette århundret (uten bølgepåvirkning).  For å unngå 

å bygge seg inn i klimaproblemer anbefaler regjeringen både i ovennevnte veileder H-5/18 og i de 

nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging av 14.05.2019 at det er de høye 

utslippstallene som skal legges til grunn for arealplanleggingen i kommunene. For tiltak som ligger i 

umiddelbar nærhet til- eller i sjø og som ikke er konstruert for overflømming, anbefaler vi derfor at det 

tas inn en reguleringsbestmemelse med krav om minimum kotehøyde gulv (NN2000) på 3,5m (65 cm 

sikkerhetsmargin pga. bølgepåvirkning) for å unngå skader og ødeleggelse på konstruksjoner og anlegg.  

 

NVEs karttjenester og verktøy  

Vi anbefaler dere å ta en kikk på følgende karttjenester og veiledere fra NVE: 



 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg. 

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse. 

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert 

 Flere veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan 

 

 

 

 

https://www.kartverket.no/sehavniva/
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
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