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10894 Sikring av Valbekken på eiendommene 275/43 og 275/60
Verdal kommune, Nord-Trøndelag
NVE godkjenner planen med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE. Det er en
forutsetning at det ikke kommer innvendinger som gjør det aktuelt med vesentlige endringer av
planen. NVE vil dekke 80 % av kostnadene ved tiltaket, etter kostnadsoverslaget beregnet til
kr 197.000,- + mva. Det er et vilkår at kommunen vedtar kommunal garanti i samsvar med
vedlagte skjema for kommunevedtak —datert 5.6.2013.
Bakgrunn for planen

Det foreligger søknad om sikringstiltak, datert den 6.5.2008. Søker er grunneierne Tore Manneset Gbnr: 275/43 (ny eier etter Ove Sisselvold fra 2012) - og grunneier Magne Rinnan - Gbnr: 275/60.
Valbekken er en flombekk som eroderer i bekkekanten mot de to boligene. Verdal kommune har i
oversendelse datert 6.5.2008, anbefalt sikringstiltak for å unngå ytterligere utgraving på tomt og
eventuelle setningsskader på bygningene.
NVE vurderer at skadene skyldes at eksisterende beskyttelse er undergravet / seget ned i bekken og at
denne beskyttelsen ikke har vært tilstrekkelig for de kreftene som strømmende vann kan påføre
sidekantene i bekken.
NVE har nå vurdert saken og har laget en plan VV10894- Sikringstiltak mot erosjon i Valbekken ,
datert 4.4.2013, for sikring av bekken forbi de to eiendommene. Planen er vedlagt som pdf-fil.
Den 19.12.2012 sendte NVE en orientering til grunneierne og kommunen om at NVE ville starte
planleggingen for gjennomføring i 2013.
NVE har ikke sendt ut planen på høring tidligere, da den ansees som enkel og vil også etter kommunens
tilrådning, ikke berøre allmenne interesser av betydning. Planen sendes derfor til Verdal kommune for
videre behandling. For ordens skyld sendes også planen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som har gitt
muntlige positive tilbakemeldinger tidligere.
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Side 2

Beskrivelse av tiltaket o formål.
Valbekken er en flombekk som eroderer i bekkekanten, og to bolighus ligger nærme bekken.
Grunneierne på Gbnr: 275/43 (Tore Manneset, ny eier etter Ove Sisselvold fra 2012) og Gbnr: 275 / 60
(Magne Rinnan) har via Verdal kommune, bedt om bistand til å sikre eiendommene sine mot videre
erosjon fra Valbekken. Eiendommene ligger sør for Shellstasjonen i Vinne.
NVE har planlagt en sikring av bekkebunnen og venstre side mot boligene (sett medstrøms) med
samfengte steinmasser som er tilpasset vannføringen på stedet over en lengde på ca 55 m.
Antatt steinbehov er ca 235 1m3,da inngår ikke eventuelt behov for adkomstveg.
På grunn av lavt omliggende terreng er det påkrevet at steinsikringen legges ca 0,7 m under dagens
bekkebunn, dvs at ferdig utbedret bekkebunn kommer i samme høyde som dagens bekkebunn når
arbeidet er avsluttet. Dette kalles for kompensasjonsgraving og bør gjennomføres i korte sekvenser på 56 m lengde før det etterfylles med steinmasser i elvebunnen. På samme måte sikres venstre sideskråning
ved at massene skiftes ut med steinmasser og steinlaget skal gradvis gå mot null i øvre kant av
skråningen. Det er ikke planlagt tiltak i høyre (sørlige) elvekant. Oppgravde masser skal ikke deponeres
på stedet, men kjøres bort til nærmere avtalt sted etter hvert som arbeidet skrider frem. Dog skal noe
vekstvillige masser tas vare på for å brukes som topplag på den nye sideskråningen.
Tiltaket har et kostnadsoverslag på kr 245.000,- inkl mva.
Tiltaket skal hindre videre utvaskinger i elvekantene med fare for bebyggelsen.
Tiltaket utføres etter plan: 10894 Sikringstiltak mot erosjon i Valbekken, datert 4.4.2013.

Høring, forholdet til andre interesser
Etter NVE sitt syn bør arbeidet utføre i 2013 som beskrevet i denne planen.
Vi forutsetter at det ikke kommer innvendinger under behandlingen lokalt eller på fylkesnivå, som gjør
det nødvendig å gjøre vesentlige endringer i planen.
Vassdraget er ikke vernet, og NVE kan ikke se at tiltaket skulle berøre allmenne interesser.
Det er kommunens ansvar å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven, og forskrifter og
vedtak med hjemmel i loven. For tiltaket kreves ikke konsesjon etter vannressurslovens bestemmelser da
tiltaket delvis er et vedlikehold av eksisterende elveforbygging og at det ikke berører allmenne interesser
av betydning.
Godkjenning av plan med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE
NVE godkjenner plan 10894 Sikrin stiltak mot eros'on i Valbekken datert 4.4.2013, med tanke på
gjennomføring med bistand fra NVE. NVE vil dekke 80 % av kostnadene ved tiltaket, etter kostnadsoverslaget beregnet til kr 197.000,- + mva. Følgende vilkår og forutsetninger gjelder for NVEs bistand:
1. Kommunen vedtar kommunal garanti i samsvar med vedlagte skjema for kommunevedtak. Vedtaket
returneres til NVE snarest, og innen 01.7.2014 i uendret og underskrevet stand. Kopi av
møteprotokoll som bekrefter underskriverens myndighet til å forplikte kommunen skal vedlegges
kommunevedtaket.
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2. Det er en forutsetning at det under høringen ikke kommer innvendinger som gjør det nødvendig med
vesentlige endringer av planen. NVE kan endre planen eller omgjøre vedtaket om bistand dersom
situasjonen på stedet endrer seg, dersom uforutsette forhold gjør at tiltaket ikke kan prioriteres
innenfor de midler statsbudsjettet gir til denne type tiltak, eller dersom andre forhold tilsier at
tiltaket ikke er nødvendig eller samfunnsmessig ønskelig.
Gjennom kommunevedtaket forplikter kommunen seg til å stille som tiltakshaver i forhold til plan- og
bygningsloven. I saker som krever byggesaksbehandling og ansvarsrett vil NVE imidlertid være
ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse.
NVE vil stå for den praktiske tilretteleggingen med anbud, avtaler og kontrakter.
I denne saken er arbeidet et vedlikehold og det kreves da ikke byggesaksbehandling.
Vedtaket er fattet i tråd med retningslinjer gitt av Olje- og energidepartementet for sikringstiltak mot
flom, erosjon og ras.
Vi ber om at kommunen returnerer saksdokumentene til NVE Region Midt-Norge snarest innen den
1.7.2014. Ettersom det er ønskelig at tiltaket utføres i 2013, er det ønskelig at kommunen svarer snarest.
Av hensyn til tilsyn og skjøtsel av anlegget skal planen oppbevares i kommunen.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fv1.kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nvegnve.no.
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Kari Øvrelid
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Mads Johnsen
sjefingeniør

Vedlegg: kommunevedtak datert 5.6.2013 og sikringsplan 10894 for tiltaket
Kopi m/ vedlegg:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag —Miljøvernavdelingen - postmottak@frnnt.no
Tore Manneset, Valborgvegen 9, 7657 Verdal
Magne Rinnan, Valborgvegen 9B, 7657 Verdal
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Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag nr. 10894 Sikring av Valbekken
NVE har utarbeidet planen 10894 Sikring av Valbekken i Verdal kommune, Nord-Trøndelag, datert
4.4.2013. For denne planen fatter Verdal kommune følgende vedtak:
Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Distriktsandelen
skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs anleggsregnskap, herunder
prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre
kr. 39.400.eks.mva. Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som
avgiftspliktig omsetning.
Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det økonomiske ansvaret for hele eller deler av
distriktsandelen til grunneiere som har nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det.
Kommunen forplikter seg til å gjøre anleggets eier oppmerksom på at eieren har ansvaret for
driften av anlegget. Dette ansvaret innebærer at eieren må utføre og dekke kostnader til nødvendig
ettersyn, drift og eventuell skjøtsel av anlegget som beskrevet i planen
Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og oppgavene som dette
innebærer følger av Forskrift av 17.juni 2005 nr. 655 om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring
mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.
Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. Dersom
kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag eller andre, er det et
forhold som kommunen selv har ansvar for.
Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven.
Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst og bruk av
nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg videre til å skaffe fram
opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, kabler og andre private og offentlige anlegg
som kan bli berørt av planen, og opplyse om andre forhold som kan være av betydning for
gjennomføring av tiltaket.
Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring av
tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer av tiltaket når dette er praktisk
nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, miljø eller andre interesser.
Kommunevedtaket signeres av en kommunal representant som har fullmakt til å forplikte kommunen
som beskrevet i punktene ovenfor, og returneres til NVE.
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