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Tiltaket rapporten skal svare ut er, slik vi skjønner det, en veranda. Og for et slik tiltak vil jo sikkerhetskravet og
dokumentasjonskravet være noe annet enn for et større tilbygg eller et nybygg, jf. TEK17.
 
Rapporten eller notatet til Jack Lau, er ikke utført i tråd med de standarder som gjelder for skredfarevurdering,
selv om han har med en del viktige poeng. Han viser blant annet til helning i lia, noe som er under
jordskredhelning. Han viser også til at det ikke er vannveier som kan føre til skred. Han har også gode poenger med
blokkene i terrenget og argumentene virker troverdige, uten at vi har vært der. Det som klart mangler er kart som
viser hva han har vurdert, og han burde også vist til vår veileder (gjeldene), samt kravene i TEK17. Det kommer
noen uttalelser mot slutten vedrørende aktsomhetskart som viser at man ikke er helt oppdatert på gjeldene
praksis i bransjen. Samtidig er det noe underlig å ha forbehold om at ting ikke er undersøkt ‐ og så i samme setning
si at det uansett ikke har noen betydning.
 
Vi vurderer at notatet er tilstrekkelig for vurdering av verandabygging, men den friskmelder ikke eiendommen
totalt sett i forhold til sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift.
 
Vh
 
Kristin Hasle Haslestad
Senioringeniør
Skred‐ og vassdagsavdelingen
NVE Region Øst
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Hei
 
Usikker på om det er deg jeg skal henvende meg til, dersom det ikke er det, setter jeg pris på om du kan henvise
meg til rett person.
 
Hjemmelshaver av Gbnr.12/20 i Øyer kommune ønsker å friskmelde sin eiendom.
I den forbindelse har han engasjert en geolog, og fått en rapport, se vedlegg.
 
Vi syns det er veldig vanskelig å vurdere denne, og ønsker en tilbakemelding fra NVE.
Er denne rapporten tilstrekkelig for å friskmelde eiendommen?
Hva mer kan vi evt. Kreve?
Med vennlig hilsen
Gunn‐Anita Eide
Avdelingsingeniør, byggesak

___________________________________ 
Tlf: 61 26 81 00 
E‐post: Gunn‐Anita.eide@oyer.kommune.no



 
Det gjøres oppmerksom på at besvarelser ved bruk av e‐post kan 
bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.

 
 
 
 


