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Høring - Prosjektplan Felt B3 Momarka II, og mindre reguleringsbestemmelser, Levanger kommune i Nord-Trøndelag
Vi viser til ovennevnte sak.
NVE har folgende kommentarer til saken:
Bakgrunn:
Gjeldende plan er i folge det tilsendte planmaterialet fra 2003. I denne planen er det satt krav om
godkjent prosjektplan for utbygging. Prosjektplanen avviker fra reguleringsplanen mht. valg av takform
men er ellers i tråd med overordnet plan.
Våre merknader:
NVE har selvsagt ingen synspunkter på valg av takvinkel/taktype i feltet. Siden opprinnelig plan ble
egengodkjent er imidlertid vårt myndighetsfelt (som kommunen er godt kjent med) utvidet til også å
omfatte det statlige skredansvaret. Som kommunen selv skriver i sitt horingsbrev, ligger området
nedenfor Ovre marin grense (MG) og området består av havavsetninger. Det kan ikke helt utelukkes at
det innenfor slike områder kan forefinnes lommer med kvikkeire som ikke er kartlagt. Det forefinnes da
også en kjent kvikleiresone (-Kjolås-) med middels faregrad ca. 900 meter sorost for planområdet.
Vi er enige med kommunen at det for denne type mindre endringer uten arealkonsekvenser i en
forholdsvis ny, egengodkjent plan, kan synes unodvendig å utarbeide en ROS-analyse. Imidlertid må
tiltaket kunne oppfylle kravene i Byggteknisk forskrifts kap. 7-3 om sikker byggegrunn mot skred. En
enkel geoteknisk vurdering vil kunne avklare grunnforholdene og derved bidra til å oppfylle kravene i
TEK10.
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