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Kommunedelplan for Verdal by 2016 - 2030 til høring
Vi viser til ovennevnte forslag til kommunedelplan av 15.02.2016.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:
Vi vil gi ros til kommunen for å ha lagt ned et uvanlig grundig planarbeid som etter vårt syn vil danne et
godt grunnlag for den videre utvikling av byen. Vi anser at våre interessefelt (skredfare, flomfare,
allmenne interesser i vassdrag) er godt ivaretatt gjennom svært gode planbestemmelser tilpasset dette
plannivået. For våre interesseområder anser vi planbeskrivelsen og bestemmelsene som eksempel til
etterfølgelse for andre kommuner.
Det gjenstår fortsatt noe vask av dokumentet da det er enkelte uklarheter og uoverensstemmelser mellom
enkelte bestemmelser. Blant annet er det uoverensstemmelser mellom forslaget til bestemmelsenes §
5.3.1 og 6.4 hvor det opereres med ulike avstandskrav mot vassdrag (hhv. 10 og 20 m for de samme
vassdragene). Vi vil sterkt anbefale at en opprettholder en minimumsgrense på 20 meter.
Vedr. forslaget til bestemmelse § 7.1.2 «Flomfare», andre ledd heter det at: «Faresonen i plankartet viser
utstrekning av 200-årsflom, i samsvar med NVEs flomsonekart for Verdalselva, godkjent 31. juli 2004.
Innenfor faresonen kan det ikke igangsettes ny utbygging før geoteknisk vurdering er avklart i henhold
til NVEs retningslinjer nr. 2.2011 Flaum og skredfare i arealplanar». Det er svært positivt at kommunen
er seg så bevisst disse naturfarene men det foreligger i utgangspunktet ikke noen direkte link mellom
flomfare og geoteknikk. Forholdet er godt ivaretatt i § 7.1.1, annet ledd og bør derfor tas ut.
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

