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Hei,

Vi viser til overnevnte sak og vår uttalelse med innsigelse 28. januar 2021.

I begrunnelsen for innsigelsen skrev vi blant annet at

«[…] Det følger av disse forholdene at ROS-analysen etter vår vurdering er mangelfull og at
vilkårene i plan- og bygningsloven § 4-3 ikke er oppfylt. Det er videre usikkert om risiko- og
sårbarhetsanalysen gir tilstrekkelig grunnlag for planleggingen.

Det følger av DSBs Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse, 2010, punkt 4 at
Statsforvalteren skal fremme innsigelse ved mangelfull ivaretagelse av forhold som har
vesentlig betydning for samfunnssikkerheten. Etter vår vurdering er forholdene som er
påpekt ovenfor av vesentlig betydning for samfunnssikkerheten i plansaken. Vi viser videre til
punkt 4 nr. 3 bokstav a og e, samt punkt 4 nr. 5 bokstav a. ii.

Statsforvalteren ved fylkesberedskapssjefen fremmer i lys av dette innsigelse til planforslaget
i medhold av plan- og bygningsloven § 5-4. Innsigelsen kan imøtegås og løses ved at
områdestabiliteten og faren for kvikkleireskred vurderes og utredes nærmere og at temaet
inntas i ROS-analysen.»

Kommunen har etter dette revidert ROS-analysen og øvrige plandokumenter. I e-post 19. mars 2021
oversendte kommunen utkast til reviderte plandokumenter og rapport med geotekniske vurderinger
av Rambøll Norge AS. Vi viser også til etterfølgende møte 23. mars 2021. Som nevnt presiserer vi for
ordens skyld at vi ikke har foretatt noen faglig vurdering av geoteknisk rapport da det faller utenfor
vårt ansvarsområde og vi viser til NVE som nasjonal skredmyndighet for eventuelle råd og veiledning.

Våre innvendinger til ROS-analysen er ved oversendelsen av reviderte plandokumenter tilstrekkelig
imøtegått. I lys av dette frafalles innsigelsen.

Med vennlig hilsen

Jan Helge Kaiser
fylkesberedskapssjef
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