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Lunde og Leire - vedrorende risikovurdering av rasfare
Fylkesmannen viser til brev fra beboere på Lunde og Leire i Søgne kommune v/Rolf Tag
datert 2. oktober 2012. I brevet påviser beboeme det de mener er svakheter i måling av
stabilitet i grurmen gjennomført av Norges geologiske undersøkelser (NGU) og håper
Fylkesmannen og Søgne kommune kan foreta en ordentlig grundig undersøkelse for å sjekke
ut stabiliteten i grunnen under Leire og Lunde.
Fylkesmannen har hatt som mål for sin befatning i saken å skape en felles situasjonsforståelse
og å knytte kontakter mellom de relevante aktørene. Vi har ikke ansvar for å gjennomføre
grunnundersøkelser slik det anmodes om i brevet, ei heller har vi økonomiske midler til dette.
Det ble gjennomført en befaring i området 30. juni 2010 med deltakelse fra Søgne kommune,
beboere på Leire. Lunde velforening, Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), Statens
kartverk, Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder. 1
referatet fra denne befaringen datert 5. juli 2010 (vår ref. 2009/2167), pkt. 4, står det at
«resultatene fra NVEs vurdering av foreliggende data samt resultatene fra en eventuell
georadarkartlegging avgjør om saken skal utredes ytterligerc og den eventuelle videre
fremdritisplanen.» Fylkesmannen har ikke kompetanse til å gjøre en faglig vurdering av de
dataene som er innhentet. Hvorvidt foreliggende undersøkelser og evt. andre relevante data
skal følges opp av ytterligere undersøkelser overlates til kommunen å vurdere, evt. i samråd
med NGU og NVE.
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