
Planforum, 21.03.18 

Eid kommune: detaljregulering for Vedvikmona – område BRU05 

Frammøtte: Torbjørn Hasund (FK-plan), Toralf Otnes (NVE), Heidi Sandvik (FM), Stine Mari N. Leirdal 

(FK-statistikk/analyse), Asbjørn Tverberg (Eid),  Elin Leikanger (Eid), Roar Sætre (Eid), Marte Lindberg 

(Eid), + ?, Marianne Bugge (FK plan) 

Marte L., Eid orienterte om planen: Saka har pågått i 6 år. Det er i hovudsak to hovudspm.: 

 

1. Planfagleg: kva kan ein krevja av fagleg kompetanse i høve denne prosessen. 

Kommunen har vore konkret i tilbakemeldingar til planfremjar om krav, men har 

ikkje fått tilbake det ein har bedt om. Kva handlingsrom har kommunen for å krevja 

fagleg kompetanse?  

 

2. Kvartærgeologisk verneverdi, korleis den skal dokumenterast og omsyntakast i 

planprosessen. 

 

1. Krav til fagleg kompetanse  

Sandvik (FM): Vanskeleg å ha krav til kompetanse hjå forslagstillar, men kan stilla krav til innhaldet. 

Om ein ikkje får det ein ber om for å ha tilfredsstillande opplyst sak – kan forslaget avvisast på 

bakgrunn av dette. 

Otnes (NVE): Når det gjeld den geofaglege kompetansen er det heller ikkje her formelle krav.  

Sætre (Eid): Vi baserer oss på rettleiaren frå NVE, og det me har fått inn er ikkje i samsvar med den. 

Otnes (NVE): Vil gje ros til kommunen for at dei tek opp denne problemstillinga. Det er lite konkrete 

konklusjonar i rapporten kring kva omr. som er skredfarlege og kva areal som er sikre,. 

Dokumentasjon på reell fare: dersom det kan dokumenterast at det ikkje er reell fare for skred i det 

aktuelle omr., kan det friskmeldast. Det arealet ein ikkje har friskmeldt kan leggjast i ei omsynssone. I 

rapporten er berre vurdert snøskred (ikkje andre typar skred) og dette er ikkje godt nok. Det er ikkje 

gjennomført sidemannskontroll. Går ikkje fram av rapporten om den som har gjort vurderinga 

kjenner til regelverket skredfaren blir vurdert opp i mot. Set tvil om fagkompetansen til den som har 

gjennomført rapporten ut frå det som ligg føre.  

Otnes (NVE): NVE ga innspel i oppstartfasen av planarbeidet i høve ROS analyse: planområdet ligg 

under marin grense, og treng ein utsjekk i høve omr.stabilitet. Kan ikkje sjå at det er gjort. 

Sandvik (FM): Støyanalysa er tynn. Lite om avbøtande tiltak. Ser ut som det er analysert ut ifrå berre 

eitt punkt. Viktig av føresegnene er gode, krav om at tiltaket skal vera i samsvar med 

støyretningslinene, krav til driftstider som dempar konsekvensar med transport, støv, støy, m.m. 

Hasund (FK plan): I rapporten er det brukt eit verktøy for utarbeiding av støyanalyse. Kjenner 

kommunen til dette? 

Eid: Nei. 

Hasund (FK plan): Her og vil det, som tidlegare nemnt, vera innhaldet det må setjast krav til, 

vanskeleg å stilla krav til kompetansen. Kommunen kan seia at det som vert levert ikkje svarar til dei 

kvalitetskrava ein har i kommunen – og at kommuen derfor ikkje vil fremja forslaget. 



Hasund (FK plan): Viser til eksisterande kunnskapsgrunnlag (Sweco Norge) som kommunen kan 

kvalitetssikra opp mot. Vurdera støy opp mot metodikken som er brukt av SWECO.  

Sætre (Eid): Omsynssone for støy. Kan denne gå utover avgrensa planområde? 

Sandvik (FM): Det bør visast i kommuneplan; arealdelen som sone for støy, fordi det kan påverka 

andre formål. 

Sandvik (FM): Kva tidsrom er tenkt for uttaket? 10-20 år? Driftsetappar? Ved langvarig drift må det 

leggast ekstra vekt på å ha gode føresegner på håndtering av ulike tilhøve som kan føra til 

miljøutfordringar m.m. (avrenning, støy, …) 

 

2. Kvartærgeologisk (geomorfologisk verdi – nasjonal verdi) 

Sandvik (FM): med utg.pkt. i dei kvartærgeologiske verdiane vart det tilrådd frå FM å ikkje ta ut 

massar frå dette omr. Ev. at ein i ein reguleringsprosess kan dokumentera at desse interessene ikkje 

er der lenger/vert påverka. Det kan vera grunnlag for motsegn dersom dette ikkje vert gjort. 

Det er ikkje berre av pedagogisk verdi, men og ein historisk verdi i å ha det liggande for framtida. 

Dette er dokumentert i rapport frå Sogndal (Sønstegård & Co) 

Vi rår kommunen til å sei at her er det slike verdiar, her kan me ikkje godta tiltaket. Slik FM vurderer 

det no kan det verta aktuelt å nytta motsegn – og for å få spm. løfta til departementet for vurdering.  

I nemnde rapport (Sønstegård og Co) er det synt til kva område ein kan og ikkje kan akseptera 

aktivitet i. Kan akseptera noko av omr. på bakgrunn av rapporten, men helst bør heile området ligga i 

fred. 

Otnes (NVE): Er det gjort vurderingar knytt til det verna vassdraget? Er dei kvartærgeologiske 

verdiane del av verneverdiane? Dvs. at dei kvartærgeologiske verdiane er dokumentasjon på korleis 

vassdraget har vore med å forma landskapet? Meiner det må gjerast ei konkret vurdering av dette og 

om tiltaket i så fall har negative konsekvensar i høve til verneverdiane.  

Lindberg (Eid): Me har ei matrise som vurderingsgrunnlag i høve verneplanen for vassdrag. Slike 

vurderingar er ikkje gjort enda. 

Sætre (Eid): Det blir eit langvarig tiltak, fleire titals år.  

Sandvik (FM): har kommunen vurdert sitt standpunkt i høve dei kvartærgeologiske verdiane, i høve 

korleis det skal presenterast politisk? 

Marte/Sætre (Eid): Ser på heilskapen i vurderinga. Vi må vurdera dei ulike interessene/fagområda i 

totalbiletet.  

Sandvik (FM): Viktig å gjera ein grundig jobb med planføresegner og føringar/vurderingar i tilfelle 

politikarane til tross for tilråding om å avvisa, likevel vil gjennomføra høyringsprosess m.v. 

 


