








Til Ofoten og Midt- Troms Boligbyggelag

post@omtbbl.no 

 

Høring angående reguleringsendring  av  Naustveien sak 18/1178. 

Ølve Hansen og Olga Kulikova  eier  gnr 41/532 og tilhørende naust med adgangsrett  som 
berøres av den planen med forlengelse av Naustveien-  

Tidligere reguleringsplan fra 1981 omfattet forlengelse av Naustveien. I den  forbindelse var 
det en forutsetning at naustet skulle tilpasses Naustveien  og dermed vendes omtrent 90 
grader. 

Vi ser nå at nåværende reguleringsplan med adgang fra Floveien ønskes endret slik at 
adgangen til boligtomtene nå blir fra Naustveien. Dette synes vi i og for seg ser mere 
fornuftig ut, og i samsvarer med vårt tidligere krav om at adkomsten og reguleringsplanen 
fra 1981 opprettholdes.  

Vi ser i midlertid fram til å se den nye detaljreguleringsplanen  for det som planlegges i 
planområdet som er skissert på tilsendte kart. 

Vi er godt kjent med at området anses som svært problematisk med hensyn 
grunnforholdene. Vi er ogs kjent med at Multi-Consult har utført visse undersøkelser som 
kommunen skal ha fått detaljkunnskaper om, og at disse skal være faglig vurdert av 
kommunen. 

I den forbindelse er det av stor interess for oss å bli orientert om , og få innsyn i kommunens 
vedtak i denne sammenheng. 

Vi ser daglig at fenderverket foran vår eiendom flytter seg og ligger snart flatt. Vi vil være 
spesielt oppmerksom på hva utbygger og kommunen vil foreta seg i den sammenheng for å 
hindre at Floveien raser ut i området. 

Vi imøteser den nye reguleringsplanen og detljer for utbyggingen, og hvordan planen er 
tenkt utført for å sikre at det ikke skal skje en større utglidning av massene i området. Vi 
forutsetter også at kommunen pålegger de nødvendige tiltak for å hindre dette 

 Floveien 45 den,  15. juni 201   

Med vennlig hilsen  

Olga Kulikova /Ølve Hansen 

Kopi til Narvik Kommune    postmottak@narvik.kommune.no 
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Vi viser til varsel om planoppstart datert 26.06.2018.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven.  

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

I henhold til NGUs løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) består området av tynt dekke over 
fjell. NVE er kjent med at det har vært utfordrende grunnforhold i området i forbindelse med veibygging 
og boligbygging. Vi har i den forbindelse vært involvert ved tidligere planarbeid innenfor planområdet. 
Vi viser til vedlagte uttalelse fra NVE, datert 02.03.2016, hvor det ble konkludert med følgende:  

Ut fra utførte undersøkelser, samt observerte fjellblotninger i nærhet av tomta og NGUs 
løsmassekart, mener NVE det er liten sannsynlighet for at tomta er utsatt for skredfare, så fremt 
bygningene fundamenteres direkte på fjell. Dersom tiltaket medfører terrengendringer av 
betydning må det utføres geoteknisk vurdering i forbindelse med byggesaken.  

NVE ber om at dette ivaretas i det videre planarbeidet. 
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

NVE kan ikke se at varslet planområde kommer i konflikt med vassdrag eller berører grunnvannskilder. 

Energianlegg 

NVE kan ikke se at varslet planområde kommer i konflikt med eksisterende eller fremtidige 
energianlegg. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy  generell info: 

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

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 
regionsjef 

Anita Andreassen 
senioringeniør 

 

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

   
 

  
Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 
'postmottak@narvik.kommune.no' 
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Vi viser til henvendelse fra Narvik kommune, datert 16.11.2015, hvor det bes om NVE sin 
uttalelse/foreløpig vurdering av geoteknisk undersøkelse utført av Høgskolen i Narvik - 
Betongprøvestasjonen datert 13.11.2015. Vi har i tillegg vært i kontakt med tiltakshaver, samt en av 
naboene. Vi beklager sein tilbakemelding. 

Bakgrunn 

Saken gjelder oppføring av fire boliger i rekke, eventuelt to eneboliger, i strandsonen mellom Floveien 
og sjøen. I henhold til NGUs løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) består området av tynt 
dekke over fjell, men NVE er kjent med at det har vært utfordrende grunnforhold i området i forbindelse 
med veibygging og boligbygging. Reguleringsplanen ble vedtatt uten at saken var sendt på høring til 
NVE. I etterkant har vi bedt kommunen om å påse at grunnforholdene skal være tilstrekkelig utredet før 
tillatelse til tiltak kan gis.  

NVEs vurdering 

Saken har vært forelagt geotekniker. NVE at den såkalte geotekniske undersøkelsen som er gjennomført 
ikke tilfredsstiller det som kan betraktes som normal geoteknisk standard. Den er blant annet ikke utført 
i henhold til NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred 
(http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf).  

Det er gjennomført prøvegravinger på øvre del av tomta, og prøver er analysert på laboratorium etter 
NS-EN 933-19. Prøvegraving i seg selv kan i visse tilfeller være tilstrekkelig for å gi et godt bilde på 
grunnforholdene for bruk i vurdering av «sikker byggegrunn». Dette fordrer normalt at fast grunn/fjell 
påtreffes. Laboratorieundersøkelser iht. NS-EN 933-1 har liten/minimal verdi i denne sammenheng.  

Som nevnt er det i hovedsak gjennomført prøvegravinger på øvre del av tomta hvor fast grunn/fjell er 
påtruffet. På nedre del av tomta er det slik vi forstår det ikke utført prøvegravinger, foruten i ett punkt 
hvor fast grunn ikke ble påtruffet ved avsluttet prøvegravingsdybde. Det betyr at det ikke kan utelukkes 
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opptreden av løsmasser av en viss mektighet på tomta. Vi vurderer det likevel som mindre sannsynlig at 
det er mektige lag med skredfarlige materialer her. Av flyfoto kan vi også se at det er fjellblotninger 
flere steder i strandsonen nedenfor. Ut fra dette, sammen med at NGUs løsmassekart viser tynt dekke 
over fjell, anser NVE sannsynligheten for at tomtene skal være skredutsatt som liten. 

Vi ber imidlertid kommunen om å kreve geoteknisk vurdering i forbindelse med tiltaksrealisering 
(byggetillatelse) dersom tiltaket medfører terrengendringer av betydning. Dette kan være utgraving av 
byggetomt, men i særdeleshet fylling for å utnytte tomta. Vi ser det som sannsynlig at tiltakshaver 
ønsker å fylle ut på tomta, og da særlig i nedre del, hvor det ikke er påtruffet fast grunn/fjell ved 
prøvegraving.  

 

Konklusjon 

Ut fra utførte undersøkelser, samt observerte fjellblotninger i nærhet av tomta og NGUs løsmassekart, 
mener NVE det er liten sannsynlighet for at tomta er utsatt for skredfare, så fremt bygningene 
fundamenteres direkte på fjell. Dersom tiltaket medfører terrengendringer av betydning må det utføres 
geoteknisk vurdering i forbindelse med byggesaken.  

 

NVE bistår gjerne med ytterligere informasjon eller veiledning ved behov. 

 

 

Med hilsen 

 

Ole-Jan Hauge 
regionsjef 

Anita Andreassen 
overingeniør 

 

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

   
 

  
Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 

 



      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 


























