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NVEs innsigelse - Detaljregulering av gnr. 97 bnr. 1 og Gnr. 120 bnr. 1 - 

Massemottak Ormlia Nord - PlanID 303532900 - Eidsvoll kommune 

Det vises til brev av 22.01.2021, samt NVEs innspill til oppstart i brev av 19.6.2020. 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et massemottak på deler av eiendommene gnr/bnr 97/1 

og 120/1. Det er beregnet at deponiet skal kunne ta imot inntil 350.000 m3 rene overskuddsmasser (stein, 

grus og jord) i forbindelse med klargjøring av et næringsområde på Holmenga nord. Etter endt 

oppfylling skal området tilbakeføres til skogbruksformål. 

Konklusjon 

NVE fremmer innsigelse til planen fordi vesentlig regionale eller nasjonale interesser ikke er 

tilstrekkelig ivaretatt. Innsigelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 4-3 og 28-1, samt TEK17 

kap. 7. 

NVE har innsigelse til planforslaget inntil: 

 Det foreligger geoteknisk dokumentasjon på områdestabilitet som konkluderer med at foreslåtte 

tiltak oppfyller sikkerhetskravene i TEK17 kap. 7.3 (sikkerhet mot skred). Dersom geoteknisk 

vurdering konkluderer med behov for risikoreduserende tiltak, må dette tas inn i 

reguleringsplanen før den egengodkjennes. 

NVEs merknader 

Grunnforhold 

Deler av planområdet ligger under marin grense. Planområdet består ifølge løsmassekart fra NGU (jfr. 

NVE Atlas) av morenegrunn, men også noe bart fjell og torv/myr. 

Marin leire finnes innenfor løsmassetypen «hav- og fjordavsetninger», men ofte ligger det marin leire 

også under andre løsmassetyper, som f.eks. myr eller morene. Før tiltaket igangsettes, må det foreligge 

tilstrekkelig kunnskap om grunnforholdene for å kunne vurdere om det kan forekomme kvikkleire og 

andre jordarter med sprøbruddmateriale. 
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Det er utført grunnundersøkelser og utarbeidet et kort geoteknisk notat av Løvlien Georåd, som bl.a. 

konkluderer med at det er grunt til berg eller antatt berg, og at løsmassemektigheten varierer mellom 1-4 

meter i borpunktene. I tillegg står det følgende: 

«Det forventes at deponiet kan etableres uten at E6 og områdestabiliteten påvirkes negativt. 

Dette forutsetter at deponiets utforming og utstrekning detaljprosjekteres senere. Behov for 

supplerende undersøkelser vurderes sammen med oppdragsgiver under prosjekteringen.» 

Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser (punkt 2.5 og 7.1b) som stiller krav til godkjent dokumentasjon 

på tilfredsstillende områdestabilitet før tiltaket kan igangsettes. 

Det er ikke samsvar mellom ROS-analysen til planforslaget, der fare for utglidning, kvikkleire el. har 

fått gul farge for risiko (tiltak må vurderes for om mulig redusere risiko) og kommunens saksfremlegg, 

der det står at risiko for denne typen hendelse har rød farge (tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke 

akseptabelt risikonivå). Kommunen viser i sitt saksfremlegg til de utførte grunnundersøkelsene, og 

skriver at «videre godkjenning av dette punktet avhenger av videre dokumentasjon som må være 

tilfredsstillende, og godkjennes før IG vil gis». 

TEK17 kapittel 7 om sikkerhet mot naturpåkjenninger konkretiserer hva som regnes som tilstrekkelig 

sikkerhet mot flom og skredfare. I tillegg til at nye byggetiltak skal plasseres sikkert, er det også et krav 

om at tiltaket selv ikke skal utsette omgivelsene for fare. 

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/2018 «Planlegging og samfunnssikkerhet 

i planlegging og byggesaksbehandling» presiserer departementet (jfr. s. 12) at forholdet til sikkerhet må 

avklares gjennom selve arealplanarbeidet og ikke utsettes til byggesak. 

Det vises for øvrig til Eidsvoll kommune sin kommuneplan, der det i bestemmelsene § 11, bl.a. står at 

«dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og 

permanent. Det må fremkomme hva den beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye 

områdestabiliteten vil endres. Risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen dokumenteres.» 

Dokumentasjon på områdestabilitet kan ikke utsettes til byggesak. Det er tiltakshaver som har ansvar for 

å fremskaffe dokumentasjon. Det forutsettes at den geotekniske vurderingen er av en slik kvalitet at den 

oppfyller kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 kap. 7. NVE har revidert sin 

veileder for sikkerhet mot kvikkleireskred (1/2019), og denne har nylig blitt forankret i byggteknisk 

forskrift. 

Vi kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at tiltaket anses gjennomførbart og at 

tilstrekkelig områdestabilitet vil kunne oppnås, i henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 § 

7-3. NVE fremmer derfor innsigelse inntil det foreligger geoteknisk dokumentasjon på at planforslaget 

oppfyller og ikke strider mot disse kravene.  

Klimatilpasning og overvannshåndtering 

Det er ifølge planforslaget ingen bekker eller vassdrag innenfor planområdet. 

Planen legger opp til at overvann skal håndteres og fordrøyes innenfor planområdet, og at avrenning ut 

av området skjer mot syd som ved dagens situasjon. I bestemmelsen 2.2.3 c) står det at plan for 

håndtering av overvann og avrenning detaljeres i driftsplanen. 

NVE mener at en detaljert beskrivelse av overvannshåndteringen bør foreligge i forbindelse med 

reguleringsplanen. Overvannshåndtering er en viktig premiss for plasseringen og utformingen av de 

ulike tiltakene i reguleringsplanen. Fordrøyningsanlegg og flomveger bør tas inn i plankartet til 

reguleringsplanen. 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
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Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Steinar Lillefloth 

saksbehandler 

 

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