
Detaljreguleringsplan for hestesenter i Maridalen, Båtsfjord. 

RISIKOVURDERINGSSKJEMA 
Dat.22.10.10 

Naturbasert sårbarhet  
Kontroll Dato Sign

. 

a. Er det i planområdet fare mht. snøskred?  
(www.skrednett.no) 

OK 22.10.10 pob 

b. Er det i planområdet fare mht. kvikkleireskredd? 
(www.skrednett.no) 

SK 22.10.10 pob 

c. Er det i planområdet fare mht. jordskred? 
(www.skrednett.no) 

SK 22.10.10 pob 

d. Er det i planområdet fare mht. flom? 
(http://www.nve.no/) 

SK 22.10.10 pob 

e. Er det i planområdet fare mht. radon? 
(http://radon.nrpa.no/) 

SK 22.10.10 pob 

f. Er det i planområdet fare mht. spesielle værforhold? 
(lokale fenomener) 

IA 22.10.10 pob 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet   
   

a) Er det i planområdet fare mht elektromagnetisk felt 
fra kraftledninger? (http://www.stralevernet.no/) 

SK 22.10.10 pob 

b) Medfører planforslaget risiko (ulykker, støy, støv, 
etc.) i forbindelse med nærhet til 
veitrafikk/transportnett, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplasser?  

SK 22.10.10 pob 

c) Er det i planområdet fare mht. industrianlegg - 
brann/eksplosjon, virksomheter hvor 
kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan 
forekomme, lagringsplasser (industrianlegg, 
havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer 
lagres? 

IA 22.10.10 pob 

 
Følgende koder er brukt i kontrollfeltet:   
 

 OK= sjekket og i orden. 

 UN= utredes nærmere i byggeprosessen 

 IA= ikke aktuell i denne saken 

 SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista 
  

http://www.skrednett.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.nve.no/
http://radon.nrpa.no/
http://www.stralevernet.no/


VEDLEGG: RISIKOVURDERING I SAKSFREMSTILLINGEN 
KOMMENTAR TIL SJEKKLISTA – METODE  
 
 
Naturbasert sårbarhet 

Kommunen har fått utført en vurdering av kvikkleire og snøskred av Multiconsult i 
oppdrag nr. 710115, dat. 20.08.10.  
 

a) Vedr. snøskred:  
I følge Norges geotekniske institutt (NGI) kan det utløses et snøskred ved skråninger 
brattere enn 1:2 og mest vanlig utløses skred ved skråninger mellom 1:1,5 og 1:1,2. Rett 
øst for tomta er det skråningshelninger på ca. 1:2 slik som vil si at det er noe risiko at et 
snøskred utløses.  

NGUs aktsomhetskart for snøskred viser at potensielle snøskred kan løsne i skråningen 
øst for tomta. Kartet viser også at snøskredutløpet ikke vil nå tomta.  
NGUs kartlegging viser at faren for at planlagt bebyggelse skal bli truffet av snøskred er 
mindre enn et skred pr. 1000 år og tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven.  
 

 
Illustrasjon fra rapport. Fra ”Skrednett” er det på ”Aktsomhetskart” markert et 
ultløsningsområde og utløpsområde.  
 

b) Vedr. kvikkleire : 

NGUs kvartærgeologiske kart angir generelt at grunnforholdene i det aktuelle området 
består av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Breavsetning og marine 
strandavsetning finnes videre nordover og østover. (Det vises til kartvedlegg.) 
Data fra oppgitte rapporter ( opplistet i denne rapport) er hovedsakelig i samsvar med 
NGUs kart. Grunnen i Båtsfjordområdet viser seg hovedsakelig å bestå av sand/silt/grus 
masser og stedvis tynne lag med silt og leire. Silt- og leirlaget har vært registret i enten 
havneområdet eller nord for tomta. Leira er bløt, men lite sensitiv og kan derfor ikke 
bedømmes som kvikk.  



Utførte undersøkelser og geologisk kartlegging i området indikerer at det ikke vil være 
kvikkleire på tomta. Det er imidlertid ikke utført grunnundersøkelser som kan verifisere 
dette.  
 

c) Jordskred 

Den faglige vurdering fra MC et at det er sannsynligvis ikke kvikk- eller bløt leire i 
området. Ved terrenghelningene på ca 1:6 vurderes jordskredfaren derfor å være lav.  
Den faglige vurdering fra MC at det ikke er nødvendig å iverksette grunnundersøkelser i 
denne sammenheng. (Jordskred betegnes som en kombinasjon av steinsprang og 
vasstrokken jord som sammen med flomvann som raser ut. Slike masser kan også 
inneholde leire, men raset vil likevel ikke beskrives som leiskred.) 
 
Kommunens vurdering er at det ikke er fare for jordskred. 

d) Flom  
NVE har ved e-post 10.08.2010 uttalt følgende :  
Viser til tidligere saksgang, blant annet NVEs uttalelse datert 21.04.2010, samt 
telefonsamtale vedr reguleringsplan for hestesenter i Maridalen. NVE er ikke kjent med 
flomhendelser i Maridalselva, men dersom kommunen eller andre er kjent med at det 
tidligere har vært flomhendelser i området som nå planlegges avsatt til bebyggelse, må 
det innhetes en flomfaglig utredning. Dersom det ikke er kjente flomhendelser for 
omsøkte byggeområde mener NVE at det i dette tilfellet er tilstrekkelig at kantsonen 
langs Maridalselva er avsatt til bruk og vern.  

Fra kommunen opplyses det at en ikke er kjent med flomhendelser i det området som nå 
planlegges. 

e) Det stilles krav i bestemmelsene om at for å sikre bygningene mot radongass skal det i 
forbindelse med grunnarbeidet iverksettes nødvendige tiltak for skjerming mot gassen. 
Disse tiltak må planlegges i henhold til teknisk forskrift og dokumenteres i 
byggesøknaden. 

f) Fra kommunen opplyses det at en ikke er kjent med spesielle værforhold i området. 

  



 
Virksomhetsbasert sårbarhet   
 
a) Høyspentledning i luftspenn krysser planområdet. Lavspentkabel i bakken.  mellom  

I ”Forskrift for El-anlegg. Forsyningsanlegg 1995” framkommer avstandsregler. 
Kraftleverandør kan utføre måling av elektromagnetisk felt nær kraftlinjer, dette kan være 
et hensiktsmessig tiltak i forhold til utrygghet ved naboskap til kraftlinjer. 
Fra Statens strålevern uttales det at elektromagnetisk felt må beregnes ut fra 
strømmengden som går gjennom ledningsnettet.  
Varanger kraft, som er netteier, opplyser at høyspentlinja er på 22 kv. Det opplyses at det 
kreves 10m bredde til hver side av stolpe, regulert til fareområde. 

 
Kart fra Varanger kraft, rød linje 22kv. høyspent, blå linje 240 v lavspent.  
 
Varanger kraft påpeker i e-mail 08.09.2010:  
For høyspentlinjen som krysser dette område er minsteavstand til bygg 6 meter i følge 
gjeldene forskrifter. Når det gjelder elektromagnetisk stråling vil vi i henhold til veiledning 
fra Statens strålevern ikke anbefale at det bygges nærmere enn 13 meter fra linjen, 
dersom det skal bygges nærmere må de gjennomføre en utredning, men minstekravet er 
uansett 6 meter horisontalt fra ytterste fasetråd til nærmeste bygningsdel. Høyspentlinjen 
har en beregnet maks strømføring på 20 ampere. 
 
Reguleringsplanen avsetter en hensynssone for høyspentanlegg på 20m bredde langs 
stolpetraseen. Byggeområde og byggegrense er ikke i konflikt med definerte 
avstandsangivelser fra oppgitt trase fra Varanger Kraft.  
 

b) Planområdets tilknytning til riksveg medfører trafikkrisiko og forutsetter at det etableres 
tilfredsstillende siktforhold ved avkjørsel til riksveg, godkjent av Statens vegvesen. 
 

c) Planområdet innehar ikke reguleringsformål som gir rom for virksomheter som kommer i 
nevnte kategorier. 

  



 

VEDLEGG: RISIKOVURDERING I SAKSFREMSTILLINGEN 
KOMMENTAR TIL SJEKKLISTA – METODE  
 
Risikovurdering:  

 
Følgende punkter er det ikke definert noen risiko i forhold til: 

 
Naturbasert sårbarhet  
Pkt: a, b, c, d, f. 

 
Virksomhetsbasert sårbarhet 
Pkt. a,c. 

 
 
Følgende punkter må undersøkes nærmere før evt regulering og fradeling kan foretas: 

 
 
Følgende punkter gir bestemmelser til planforslaget/fradelingen:  
 
Naturbasert sårbarhet pkt. e.  
Virksomhetsbasert sårbarhet pkt.b. 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og 
rekkefølge:  

 
For å sikre boligene mot radongass skal det i forbindelse med grunnarbeidet for alle bygg 
iverksettes nødvendige tiltak for skjerming mot gassen. Disse tiltak må planlegges i 
henhold til teknisk forskrift og dokumenteres i byggesøknaden. 
 
Det kan ikke gis byggetillatelse til bygninger i området før atkomst, tilknytning til riksveg 
med tilfredsstillende siktforhold er etablert og godkjent av kommunen og Statens 
vegvesen.  
 

 
Vedlegg: Rapport Multiconsult, oppdrag nr. 710115, dat. 20.08.10. 


