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NVE trekker innsigelsen - Detaljreguleringplan for deponi på del av 

gnr. 97 bnr. 1 og gnr. 120 bnr. 1, Ormlia Nord - Eidsvoll kommune  

Det vises til e-post fra Arealtek AS av 09.04.2021, samt NVEs innsigelse i brev av 25.02.2021. 

NVE hadde innsigelse til reguleringsplanen fordi vi savnet en tydelig konklusjon på at foreslåtte tiltak 

oppfyller kravene til ivaretakelse av områdestabilitet, jf. sikkerhetskravene i TEK17 kap. 7-3 (sikkerhet 

mot skred). NVE er opptatt av at den geotekniske vurderingen tydelig bekrefter at tiltaket, med 

eventuelle anbefalte risikoreduserende tiltak, anses gjennomførbart og at tilstrekkelig områdestabilitet 

vil kunne oppnås, i henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 § 7-3. 

NVE har nå blitt forelagt to geotekniske notat, RIG02 og RIG03, utarbeidet av Løvlien Georåd, datert 

henholdsvis 22.03.2021 og 07.04.2021. Forslagsstiller Arealtek AS opplyser i e-post 09. april at de 

geotekniske vurderingene av Løvlien Georåd har konkludert med følgende: 

«Tiltaksområdet er egnet for etablering av deponi forutsatt at forutsetningene i dette notat 

følges. Det er ikke påtruffet sprøbruddmateriale i forbindelse med utførte feltundersøkelser. 

Tiltaksområdet ligger ikke innenfor en allerede definert faresone for kvikkleireskred. Området 

ligger heller ikke i et utløpsområde for kvikkleireskred. Tiltaksområdet vurderes følgelig som 

sikkert med tanke på skredhendelser som involverer kvikkleire. Vurdering av områdestabilitet 

iht. NVE Veileder 1/2019 bortfaller for tiltaket. 

Største utfordring ved etablering av deponiet er dersom det skulle komme mye nedbør eller 

samle seg vann i massene. Løvlien Georåd ber om å bli varslet dersom skissert fremgangsmåte 

for etablering av deponiet ikke lar seg gjennomføre.» 

Vi anser at vurdering av områdestabilitet i henhold til NVEs veileder 1/2019 er ivaretatt og dokumentert, 

og at videre vurdering av områdestabilitet iht. NVEs veileder 1/2019 kan bortfalle. NVE kan på denne 

bakgrunn trekke innsigelsen til planforslaget. 
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Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

seksjonssjef 

Steinar Lillefloth 

saksbehandler 

 

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

 

 

 

Vedlegg:  E-post fra Arealtek AS, datert 09.04.2021 

  Notat RIG02 

  Notat RIG03        

     
 

Kopi til: Arealtek AS 

   Statsforvalteren i Oslo og Viken  
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