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NVE trekker innsigelse - Detaljreguleringsplan for Bråtengata 64 gnr. 1
bnr. 830 og 66 gnr. 1 bnr. 832 - Moss Kommune, Viken
Vi viser til anmodning om å trekke innsigelse datert 17.07.2020.
NVE fremmet i brev av 02.04.2020 innsigelse til detaljreguleringsplanen for Bråtengata, fordi faren for
kvikkleireskred ikke var tilstrekkelig avklart.
NVE har nå mottatt dokumentasjon på at de geotekniske vurderingene i saken er blitt kvalitetssikret av
et uavhengig foretak. Vi har også mottatt et notat som sammenstiller utførte boringer fra NVEs kartlagte
kvikkleiresone 2219 Framnes med den geotekniske utredningen gjort i forbindelse med plansaken.
Områdestabiliteten er vurdert som tilstrekkelig og i tråd med gjeldende krav.
Vurderingene forutsetter imidlertid at områdestabiliteten ikke vil bli påvirket hverken i byggefasen eller
etter utbygging. Moss kommune foreslår nye og justerte bestemmelser som sikrer eventuelle avbøtende
tiltak for å oppnå dette.
Med bakgrunn i tilleggsinformasjon og kommunens nye og justerte bestemmelser, trekker NVE
innsigelsen til detaljreguleringsplanen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at innsigelsen formelt
ikke bortfaller før det foreligger et juridisk bindende vedtak i saken i tråd med de foreslåtte endringene.
Vi minner om at alle data fra grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i kvikkleiresoner bes
oversendt til NVE gjennom vår innmeldingsløsning.
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