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Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Barnehage 
på Andås - Vefsn  
 
Vi viser til oversendelse av 28.11.2016.  
 
Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å 
samordne uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker.  
 
Det foreligger uttalelse med innsigelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
Fylkesmannen i Nordland har ingen egne merknader til planen. 
 
Uttalelsen bygger på mal beskrevet i Rutinebeskrivelse for effektive avklaringer i 
arealplanleggingen, og inndelt i Innsigelser, Planfaglige mangler og Planfaglige råd. 
Det foreligger ikke noe samordningsbehov i denne saken og det vises derfor til fagetatens 
uttalelse. Delene av uttalelsen som utgjør innsigelse, mangler og råd vil også fremgå av 
dette brev. 
 
 
INNSIGELSER FRA STATLIGE MYNDIGHETER 
 

1. NVE fremmer innsigelse til planforslaget grunnet manglende geoteknisk 
vurdering av forholdet til erosjon.  
 

Nærmere begrunnelse 
Det påpekes fra Multiconsult at ved befaring var bekkene i området tørre men at det: «Trolig 
vil være viktig med god erosjonssikring av bekkene for å unngå erosjon opp mot boliger og 
veier». For å oppfylle kravene til sikkerhet mot naturfare må forholdet til erosjon derfor 
vurderes nærmere av fagkyndig før tiltaksrealisering. NVE anbefaler primært at forholdet til 
naturfare avklares i forbindelse med selve reguleringsplanarbeidet (ROS), sekundært at det 
tas inn rekkefølgebestemmelser om at dette skal være avklart før tiltaksrealisering. 
 
Dersom fagkyndig vurderer at det er behov for erosjonssikring, må disse avbøtende tiltakene 
være på plass før innflytting, evt. før tiltaksrealisering. Hva som evt. kan startes opp/tas i 
bruk før evt. erosjonssikring er gjennomført, må framgå av den fagkyndige rapporten/notatet. 
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NVEs forslag til løsning 
Dokumentasjon av forholdet til erosjon må enten avklares i forbindelse med 
reguleringsarbeidet evt. at det tas inn (rekkefølge)bestemmelser til planforslaget med krav 
om at dette forholdet skal være avklart og at evt. avbøtende tiltak skal være på plass, før 
tiltaksrealisering evt. før det gis innflytningstillatelse. 
 
Fylkesmannens samordning og vurdering 
Fylkesmannen har ingen merknader til NVEs innsigelse. 
Det anbefales derfor at kommunen tar kontakt med NVE for å avklare hvordan innsigelsen 
bør følges opp i det videre planarbeidet. 
 
 
VIDERE SAKSGANG 
Innsigelsen fra NVE medfører at planen ikke kan egengodkjennes av kommunestyret. 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 
Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling. 
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