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1. INNLEDNING. 

Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi leve med, men vi kan i større grad 

forebygge mot uheldige konsekvenser. Utviklingen viser at det er behov for at det offentlige innpasser beredskapsmessige hensyn i 

planleggingen etter plan- og bygningsloven som et sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurderinger bør inngå som et sentralt element i 

all planlegging.  

 

Dette understrekes i plan og bygningslovens § 4-3, hvor det bl.a. står: 

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv 

foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.” 

 

Planmyndigheten har derfor en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde. Risiko og sårbarhet kan på den ene 

siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en 

følge av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene brukes. Innspill til 

arealplanleggingen om slike forhold må komme fra de relevante plan- og tilsynsmyndigheter. Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for 

planarbeidet. 

 

 

2. KORT BESKRIVELSE AV  PLANFORSLAGET 

Planens hovedgrep 

 Enhetlig plan for samvirkning mellom industri, forretning og handel. 

 Trafikale løsninger med nye kryssløsninger  

 Friområder/Grønnstruktur 

 Tilrettelegging av kulturminner 
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3. METODE 

Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging” (rev. des 2011). Mulige uønskede hendelser 

er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan 

påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller 

i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 

Katgori Forklaring 

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Mindre enn en hendelse per 1000 år 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller En hendelse per 200 – 1000 år. 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller En hendelse per 20 – 200 år / kjenner til tilfeller med kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet En hendelse per 2- 20 år / forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/ vedvarende En hendelse per 2 år eller oftere / forhold som er kontinuerlig tilstede i området. 

 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

 

Kategori Forklaring 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person- eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.  

Skader for inntil kr. 30.000 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.  

Skader mellom kr 30.000 og 300.000 

3. Betydelig/ kritisk Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. 

Skader mellom kr 300.000 og 3.000.000 

4. Alvorlig/ farlig Behandlingskrevende person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

Skader mellom kr 3.000.000 og 30.000.000. 

5. Svært alvorlig/ katastrofalt Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd eller langvarige 

miljøskader. Skader for mer enn kr 30.000.000. 

 
 
 

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
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Beregning av risiko 

I risikobergningen er uønskede hendelser plassert inn i ei matrise som viser sum av sannsynlighet x konsekvens. Denne summen viser samlet 

risikoverdi. Eksempel: Sannsynlighetsgrad 3 (sannsynlig/flere tilfeller) x  Konsekvens 4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi 12.  

 
             Konsekvens:  

 
Sannsynlighet:           

 
1. Ubetydelig                                      

 
2. Mindre alvorlig / en 
viss fare 

 
3. Betydelig / kritisk 

 
4. alvorlig / farlig 

 
5. Svært alvorlig / 
katastrofalt 

5. Svært sannsynelig / 
kontinuerlig 

5 10      
 

15 20 25 

4. Meget sannsynlig / 
periodevis, lengre varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig / flere 
tilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig / 
kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynelig / ingen 
tilfeller 

1 2 3 
 

4 5 

 

De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at risikoverdier kan ha forskjellig farge avhengig av graden 

av konsekvens og/eller sannsynlighet. 

 

For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må utføres risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor 

akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og lages 

bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere 

undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at eventuelle forebyggende 

eller avbøtende tiltak kan planlegges.  

 

Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig. 

 

Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er 

mulig ut ifra økonomiske og praktiske vurderinger. 
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4. IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 
 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer  Tiltak 

Naturrelatert risiko  

Er planområdet utsatt for risiko 

som: 

Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge   

- Flom: elv, sidevassdrag Ja 3 2 6 Odden Camping og 

Renseanlegget 

Hensynssone flomfare i 

plankart med tilhørende 

bestemmelse. 

- Stormflo Nei      

- Havnivåstigning Nei      

- Overvann / vanninntrenging Nei      

- Grunnforhold Ja 5 3 15 Grunnforurensning som følge av 

deponi. 

Faresone på plankart med 

tilhørende bestemmelse 

med krav om kartlegging 

og tiltaksplan i forbindelse 

med søknad om 

byggetillatelse. 

- Radon Ja 3 5 15 Store deler av sentrum og 

tettbebygde områder i Evje og 

Hornnes kommune har noe 

forhøyet radonnivå (100-200 

i/s). Pga. slagghaugene kan det 

være fare for nivå > 200 i/s. 

Det er ikke angitt egen 

faresone for radon på 

plankartet da disse 

forholdene forutsettes løst i 

henhold til TEK 10 § 13-5 i 

forbindelse med 

byggesøknad. 

- Kvikkleireskred Nei      

- Jord- og flomskred Nei      

- Snøskred Nei      

- Steinsprang Nei      

- Fjellskred Nei      

- Endret lokalklima (f.eks. 

fjerning av vegetasjonssoner, 

Nei      



Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse  Side 6 av 16     sist rev. 12.01.2015 

 

bygninger som gir ugunstige 

vindforhold) 

- Påvirkes planområdet av 

naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare. 

Ja 1 3 3 Skråning fra Verksvegen ned 

mot slagghaugene. 

Hensynssone i kart. 

Bestemmelse som krever 

vurdering og godkjent plan 

for tiltak før arealet tas i 

bruk. 

- Spesielt vindutsatt Nei      

- Spesielt nedbørutsatt Nei      
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Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer  Tiltak 

Er planområdet i fare pga. risiko 

som: 

Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge   

- Industrianlegg (brann/eksplosjon, 

kjemikalieutslipp / 

forurensninger) 

Ja 1 5 5 NorDan, YX- bensinstasjon, 

Felleskjøpet, Skibsplast m.fl. 

 

- Lagringsplasser for farlige stoffer 

(industri, bensinstasjoner) 

Ja 1 5 5 NorDan, YX- bensinstasjon, 

Felleskjøpet, Skibsplast m.fl. 

Etablerte virksomheter i 

regulerte industriområder. 

Brannstasjon ligger i 

planområdet, nært for utrykning. 

 

- Veitrafikk/ transportnett Ja 2 3 6 Det er registrert flere små 

ulykker, samt en dødsulykke 

innenfor området. 

Planforslaget innebærer 

økt trafikksikkerhet 

gjennom ny rundkjøring 

og oppdatering av fortau 

/g-s vei. Tiltak sikret med 

rekkefølgekrav. 

- Påkjørsel av myke trafikanter Ja 1 4 4 Ikke registrert påkjørsler i 

området. 

Planforslaget innebærer 

økt trafikksikkerhet 

gjennom oppdatering av 

fortau og /g-s vei. 

- Anleggstrafikk Ja 1 3 3 Ikke registrert tilfeller. Må tas hensyn i 

anleggsperioder. 

- Elektromagnetisk felt fra 

kraftledninger 

Ja 1 1 1   

- Elektrisitet / ledningsbrudd 

elektrisitetsforsyningsområde 

Ja 1 2 2   

- Risiko for vannledningsbrudd Ja 1 2 2   

- Dambrudd Ja 1 5 5 Området blir berørt av 

dambrudd i Vatnedalsdammen. 

Ingen tiltak annen enn at 

kommunens plan for 
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Det gjør så og si all bebyggelse i 

Setesdal. Sikres gjennom 

kommunens overordnede 

kriseplan. 

kriseledelse følges ved et 

evnt. dambrudd. 

- Avrenning fra fyllplass / tidligere 

avfallsdeponi. 

Ja 1 2 2  Undersøkelser gjort av 

NIVA viser at avrenning 

fra kjent deponi er av 

liten betydning. 

- Utslipp til vassdrag Ja 5 2 10 Avrenning fra slagghaugene ved 

gamle Nikkelverket. 

Rekkefølgebestemmelse 

som stiller krav om 

gjennomføring av tiltak 

foreslått i NIVA rapport 

LNR 4295-2000 før 

igangsettingstillatelse kan 

gis. 
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Beredskapsrelatert risiko Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer  Tiltak 

Er området utsatt for risiko 

knyttet til beredskap og 

infrastruktur: 

Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge   

- Utrykningstid for brannvesen Nei      

- Slukkevannskapasitet 

/vanntrykk 

Nei      

- Manglende avløpskapasitet 

/sårbart vassdrag 

Nei      

- Manglende alternativ 

vegforbindelse 

Nei      

Infrastruktur Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer  Tiltak 

Vil planen utgjøre en risiko for 

eksisterende infrastruktur som: 

Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge   

- Vannledninger Nei      

- Spillvannsledninger Nei      

- Overvannsledninger Nei      

- veier Nei      

- gangveier / fortau Nei      

- Telekommunikasjon Nei      

Støy og forurensing Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar  Tiltak 

Kan tiltaket medføre: Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge   

- Luftbåren støy Ja 5 2 10 Rød støysone Evjemoen 

skytefelt, trafikkstøy i 

forbindelse med 

næringsvirksomhet og rv 9. Det 

legges ikke opp til støyfølsom 

bebyggelse i planområdet. 

 

- Vibrasjoner Ja 2 2 4   

- Forurensing av luft Nei      

- Forurensing av grunn Nei 4 2 8 Etablering av  
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industrivirksomhet vil kunne 

innebære fare for forurensning 

av grunn. Ivaretas av 

forurensningsloven og 

tilhørende forskrifter i 

forbindelse med den enkelte 

etablering. 

- Forurensing av sjø og vassdrag Nei 2 2 4 Avrenning fra slagghaugene ved 

gamle Nikkelverket. 

Rekkefølgebestemmelse 

som stiller krav om 

gjennomføring av tiltak 

foreslått i NIVA rapport 

LNR 4295-2000 før 

igangsettingstillatelse kan 

gis. 

- Forurensing av drikkevann Nei      



Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse  Side 11 av 16     sist rev. 12.01.2015 

 

 

Sårbare objekter Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar tiltak 

Vil planforslaget ha en negativ 

påvirkning på sårbare objekter i 

nærområdet som: 

Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge  

- barnehage Nei     

- Skole Nei     

- Helse- og omsorgsinstitusjoner Nei     

- andre viktige offentlige bygg (brann- 

og politistasjon, rådhus, etc.) 

Nei     

- barns leke- og oppholdsarealer Nei     

- kulturminner /kulturmiljøer Nei    Positiv planvirkning gjennom sikring av 

turstier og krav om utomhusplan for 

viktige kulturminner knyttet til 

etablering av kraftverk. 

- kulturlandskap Nei    Det er ikke vurder iht. utbygging av 

energiverk da dette følger egen 

søknadsprosess. 

- jordbruksarealer Nei     

- viktige naturområder: (biomangfold) Nei     

- Sårbar flora / rødlistearter Nei     

- sårbar fauna / fisk / rødlistearter Nei     

- viktige friluftsområder Nei    Positiv planvirkning gjennom sikring av 

turstier og krav om utomhusplan for 

park knyttet til etablering av kraftverk. 

- viktige oppholdsområder og 

trekkveien for vilt 

Nei     

- drikkevannskilder Nei     

- andre viktige vassdrag Nei     

- øvrig sårbar infrastruktur Nei     

- annet Nei     
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5. ANALYSE AV RISIKO 

 

Anleggsperiode 

I anleggsperiodene vil det være en økt anleggstrafikk i området. Mengden vil variere med hvilken utbygging som gjennomføres. Den største 

utbyggingen vil være Fennefoss kraftverk. Det vil være naturlig at vegkrysset inn til Evjemoen er utbedret i forkant av dette. Det må også gjøres 

tiltak for å sikre myke trafikanter i anleggsperioden.  

 

Planområdet generelt 

Det er identifisert 7 risikopunkter i planområdet. Disse er flom, radon, brann/eksplosjon, forurensning, trafikk, dambrudd, støy og rasfare. 

Nedenfor blir det gitt en gjennomgang av hvilke områder som innehar en risiko, og hvordan de er tenkt håndtert. 

 

1. Flom/Erosjon 

I forbindelse med Agder Energi sin planlegging av Fennefoss Kraftverk, ble det lagd en hydrologisk rapport av Sweco Grøner AS (2008). I 

denne rapporten kommer det frem at ved en 10 års flom er vannstanden ved Odden Camping beregnet til 176,38, mens ved en 500- års flom er 

den beregnet til 177,0 m.o.h. I følge NVE`s retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag skal bolig, 

fritidsbebyggelse, landbruksbebyggelse, industri, næring, kontor m.v. ikke plasseres innenfor fareområdet for en 200-års flom. 

 

For Odden Camping vil denne grensen gå mellom 176,5 og 177,0 m.o.h. Faresone for flom i plankartet følger kote 177 oppstrøms Fennefoss, og 

kote 171 nedstrøms Fennefoss. Faresonen er gitt med tilhørende bestemmelse som begrenser bygging i dette området. Gjennomsnittlig vannstand 

oppstrøms Fennefoss er oppgitt å være ca. på kote 175 og nedstrøms Fennefoss ca. på kote 168. 

 

Det andre området i planen som er flomutsatt er nedstrøms Fennefoss, ved kommunens renseanlegg. Det er ikke tilgjengelig flomanalyse fra 

akkurat dette området, men NVE ga kommunen veiledning i forbindelse med regulering av Moisund Elvebredd (brav av 4.okt 2006, NVE 

200603466-2).  Under flommen i 1987 (50 års-flom) lå flomvannstanden på 170 m.o.h ved Gåseflådammen. Denne vannstanden var da lik opp 

til bunn av Fennefossen. For boligområdet på Moisund ble det anbefalt en byggegrense på 171 m.o.h. Dette tilsvarer en 100-årsflom + 50 cm. 

Denne grensen er videreført i denne reguleringsplanen.  

 

Oppstrøms Fennefoss er det ikke registrert noen områder som er spesielt utsatt for erosjon (jf. Sweco Grøner AS & lokalkunnskap). Nedstrøms er 

det behov for erosjonssikring langs området ved slagghaugene. Her kommer det også ut en liten bekk som det må tas høyde for. 

 

2. Radon 

Det er registrert relativt høye verdier av radon i området. Det er ikke angitt egen faresone for radon på plankartet da disse forholdene forutsettes 

løst i henhold til TEK 10 § 13-5 i forbindelse med byggesøknad. 
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3. Eksplosjonsfare 

Det er flere bedrifter innenfor industriområdet som oppbevarer brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier. Størstedel av disse kjemikaliene blir 

oppbevart i lager utendørs. Bedriftene har egne instrukser for avfallshåndtering og handlingsplaner for brannsikkerhet. Det forutsettes at disse 

instruksene rutinemessig blir fulgt opp. Brannvesenet følger opp bedrifter på disse områdene. Det forutsettes at lagring av slike stoffer følger 

egne lover og forskrifter, og blir derfor ikke kommentert nærmere i planforslaget.  

 

4. Forurensning/ utslipp til vassdrag 

Deler av slaggdeponiet ved nikkelverket er utsatt for erosjon i det området der den største bekken passerer over deponiet. For å hindre spredning 

av slagg til Otra bør bekken sikres med stein eller legge den i kulvert i det området.  

 

Det forekommer også flere gamle deponier i området, i tillegg er det kjent at masser fra den gamle gruvedriften tidligere ukritisk ble benyttet til 

fyllmasser. Grunnforurensning og fare for forurenset avrenning er ivaretatt gjennom faresoner på plankartet med tilhørende bestemmelser med 

krav om kartlegging og tiltaksplaner. 

 

  
 

 

 

  Alvorlig forurensning,     

   kan brukes med restriksjoner 

 

 

 

 

Figur 1.  Grunnforurensning (Klif)  
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5. Trafikksituasjon 

Det er først og fremst myke trafikanter det er knyttet risiko til inne på selve Verksmoen. I planen er det lagt opp til fortau langs Verksvegen, og 

ut til bussholdeplassene ved YX og Lantz. Dette vil gjøre trafikksituasjonen bedre enn slik den er i dag.   

I anleggsperioder må forholdet til myke trafikanter og andre trafikanter ivaretas spesielt.  

 

Dagens trafikkmengde ligger i følge nasjonal vegdatabank (NVDB) på riksveg 9 på 3550 ÅDT. Fartsgrensen på riksveg 9 i planområdet er 

70km/t ved Lantz, og en ulykke i dette området vurderes som alvorlig. Fra Skibsplast og videre nordover er fartsgrensen 50 km/t . I tillegg er det 

etablert 2 fartsdumper i forbindelse med krysset ved Spar. En ulykke her vil være mindre alvorlig her enn i krysset inn til Evjemoen. Det er 

registrert ulykker i begge kryssene. Det har ikke vært noen alvorlige ulykker etter at hastigheten ble satt ned og fartsdumper ble anlagt. 

 

6. Dambrudd 

Verksmoen området vil bli berørt av et dambrudd i Vatnedalsdammen, Bykle kommune. Dette i likhet med all annen bebyggelse nedstrøms 

dammen i Setesdal. Sannsynligheten for at et slikt dambrudd skal skje er særdeles liten, og håndteres som del av kriseplan for kommunen. Det tas 

derfor ikke ytterliggere hensyn til dette i planleggingen. 

 

7. Støy 

Sannsynligheten for at støyen overskrider gitte krav i retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) anses som svært 

sannsynlig da området ligger innenfor rød støysone fra Evjemoen skytefelt, men konsekvensen ved dette anses som mindre alvorlig.  

I tillegg ligger deler av området innenfor rød og gul sone i forhold til trafikkstøy på rv. 9. Støyvarselkartet utarbeidet av Statens vegvesen er vist i 

figur 2. Gul sone har et beregnet støynivå Lden [dBA] 55-65, rød sone over 65 dBA. Varselet er basert på trafikkprognose for år 2025. 
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 Figur 2 Støyvarselkart i henhold til T-1442, utarbeidet av Statens Vegvesen (nov 2011). 

Konsekvenser dette gir er at det er krav om støyrapport i forbindelse med all byggesaksbehandling innenfor planområdet. Dette er satt i 

bestemmelsene. 

 

 

8. Terreng 

Skråningen fra Verksvegen og ned til slagghaugen er veldig bratt. Massene er per i dag stabile, men ved en eventuell utbygging i området kan det 

være fare for ras. Planforslaget omfatter krav om nærmere risikovurdering og tiltaksplan før det kan gis byggetillatelse. 

 

 

6. SAMLET VURDERING AV RISIKO     
Innenfor området er det knyttet en risiko til flom ,radon, trafikkulykke, brann/eksplosjon og forurensning av grunn og vassdrag. Risikonivået for  

radon og brann/eksplosjoner vil være likt som tidligere, selv etter gjennomført planarbeid. Radonfaren blir håndtert etter TEK-10, og det blir 

ikke gjort noen andre tiltak enn dette. Bedriftene som har lagring/bruk av farlige stoffer har egne rutiner på hvordan disse skal oppbevares og 

behandles. Eneste «tiltaket» som er gjort i planarbeidet for å redusere risikoen er at det ikke legges til rette for boligbebyggelse i planområdet. 

Områder med flomfare markeres i plankartet, og det gis bestemmelser som legger føringer for hva som kan bygges her og hvordan. Faren for 
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forurensing blir håndtert ved å følge opp tiltakene som er beskrevet i NIVA sin rapport, samt at det gis bestemmelser til hvordan evnt. 

forurensede masser skal håndteres. Dette gjelder i hovedsak områdene rundt Nikkelverket, men også ubebygde tomter hvor det kan dukke opp 

gamle deponier eller forurensede masser fra tidligere gruvedrift. Risikonivået knyttet til trafikk vil reduseres etter at plantiltak er gjennomført. 

Det planlegges tilrettelegging av fortau langs de mest trafikkerte ferdselsårene, samt sikker adkomst til bussholdeplasser. En utbedring av 

krysset inn til Evjemoen vil også føre til en bedret trafikksituasjon. I forbindelse med større anleggsarbeider i området må spesielt 

trafikksikkerheten for myke trafikanter være i fokus.   

 

7. AVBØTENDE TILTAK     
-Faresone flom innarbeides i plankartet, samt tilhørende bestemmelser som begrenser utbyggingen i områdene som blir berørt 

-Rekkefølgebestemmelser til trafikksikkerhetstiltak, bl.a. med krav om at krysset Evjemoen/Verksmoen må utbedres før det kan gis tillatelse til 

større tiltak innenfor området. 

- Utføre tiltak beskrevet i NIVA rapport LNR 4295-2000 for å forhindre avrenning fra slagghaugene ved nikkelverket. Dette ligger inne i Agder 

Energi sine planer for utbygging av Fennefossen. Hvis denne utbyggingen ikke blir en realitet, eller drar for langt ut i tid må kommunen 

gjennomføre tiltakene. 

- Bestemmelse som sier at det må utføres grunnundersøkelser før det søkes om byggetillatelse. Hvis det avdekkes forurenset grunn må tiltaksplan 

avklares med vedkommende forurensningsmyndighet - Bestemmelse som pålegger vurderinger i forhold til rasfare i området mellom Verksvegen 

og slagghaugene. 

- Krav om støyrapport ved byggesøknad og/eller detaljregulering i bestemmelsene. 
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