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218/4 - Fremstad - rassikring - distriktsandel og kommunevedtak
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag – nr 124.C2 10896 – Rassikring ved bekk
på eiendom 218/4 – Fremstad i Stjørdal kommune avgis, med forbehold om godkjenning
etter Plan- og bygningsloven.
2. Kommunen dekker 50% av distriktsandel budsjettert på inntil kr 7 500 ,- i henhold til
plan utarbeidet av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) av 23.07.2013.
3. Kommunens kostnader finansieres ved bruk av kapitalbudsjettets ansvar 466.900, art
3470.
Vedlegg:
Rassikring i bekk ved eiendommen Fremstad i Stjørdal kommune ved NVE av 23.07.2013
10896 Sikring i bekk ved Fremstad, av 23. 07.2013
Kopi av brev - Planlegging av sikringstiltak på småbruket Fremstad 218/4 etter 2 store flommer
218/4 Forespørsel om rassikring, brev til NVE og Nord-Trøndelag fylkeskommune fra Stjørdal
kommune av 14.09.2011
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedr utgifter til rassikring av eiendom, ved Leif Arvid Fremstad den 24.08.2011.
Forespørsel om rassikringstiltak på eiendommer i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag
fylkeskommune av 17.11.2011.
Rassikring i bekk ved eiendommen Fremstad – E-post fra Stjørdal kommune til NVE av
26.09.2013.

Saksopplysninger
Det foreligger søknad om rassikring fra grunneier Leif-Arvid Fremstad gnr 218/4 av 24.08.2011.
Søknaden ble videresendt fra Stjørdal kommune til NVE og Nord-Trøndelag fylkeskommune
den 14.09.2011. Bekken på eiendommen til Fremstad er en bratt flombekk som eroderer i
sidekantene, spesielt mot ytterkanten. Erosjon pågår mot en liten voll beskytter eiendommen
med to boliger med låve og garasjer. Stjørdal kommune har i oversendelse datert 14.09.2011

anbefalt sikringstiltak med rassikring for å unngå ytterligere utgraving. Kommunen bekrefter at
de kan bidra med distriktsandel som del av finansieringen.
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. Lett eroderbare masser og sedimenter kan lett tette kulverter og rør,
og føre vannmassene mot bosetting og E14.
NVE finner at tiltaket har høy nytteverdi i forhold til kostnadene, og legger særlig vekt på at
tiltaket vil gi økt sikkerhet for liv og helse til flere mennesker som er bosatt under den bratte lia,
samt nærhet til E14 som går tett inntil eiendommen. NVE har vurdert denne søknaden opp mot
andre innkomne søknader og funnet grunn til å prioritere denne både av hensyn til nytte/ kost og
risikoen (faregrad og konsekvens) ved ytterligere ras.
Nord-Trøndelag fylkeskommune er forespurt om bidrag til finansiering, men mener at tiltaket er
for langt fra E14 til at de kan gå inn med midler til forebyggende tiltak.
Kommunen har i telefonsamtale med grunneier Leif-Arvid Fremstad i august 2013 avklart at
han dekker deler av distriktsandelen. Denne blir nå fastsatt til kr 7 500,- + mva.
Oversendelsesbrev fra NVE inneholder oppsett for kommunevedtak for sikringsanlegg i
vassdrag, se vedlegg 2. 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.
Kommunen har i epost av 26.09.2013 orientert NVE om at tiltaket er søknadspliktig etter pbl §
20-1, og kommunen avventer nå en slik søknad. Det tas derfor forbehold om behandling etter
Plan- og bygningsloven i innstillingen i denne saken. Kommunen vil sende nabovarsel og
innhente tillatelse til kjøring på eiendom og oppbevaring av nødvendige materialer i forbindelse
med tiltaket. Enhet kommunalteknikk har opplyst at det ikke ligger kommunale ledninger i
området som berøres av tiltaket.
Vurdering
Det vurderes at tiltaket bidrar til å sikre samfunnsverdier som boligbebyggelse og hovedvegen
mellom Stjørdal og Meråker, E14. NVE finner å kunne støtte tiltaket med 95% av kostnadene.
Kommunen har i tilsvarende saker tidligere gått med på å dekke 50% av distriktsandelen. Den
resterende delen dekkes av grunneier. Kostnadsfordelingen blir da slik: NVE kr 280 000,- +
mva, Stjørdal kommune kr 7 500 + mva, grunneier kr 7 500,- + mva. Kommunen er fornøyd
med at NVE prioriterer saken og bidrar til å sikre samfunnsinteresser i Stjørdal.
Det vurderes at det nå kan avgis kommunevedtak i saken med forbehold om behandling etter
Plan- og bygningsloven, av hensyn til framdrift i saken, der NVE ønsker å gjennomføre tiltaket i
løpet av 2013.

