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Høringssvar til Forslag til endringer i byggteknisk
forskrift §§ 7-3 og 7-4 - Krav til sikkerhet mot skred
og flodbølge som følge av fjellskred
Høringsuttalelse knyttet til forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 7-3 og 7-4 - Krav til
sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred

Iverson e-Fuels AS (Iverson) er et norsk foretak, org.nr. 928 176 746, med forretningsadresse i Grenseveien 21,
4313 Sandnes. Selskapet er et joint venture eiet av CIP ETF IVERSON HOLDING AS, HY2GEN NORGE AS og
TRAFIGURA HOLDING SÀRI.

Iverson planlegger å bygge en fabrikk for storskala produksjon av grønn ammoniakk i Sauda. I forbindelse med
planleggingen forberedes samtlige søknader om tillatelser og godkjennelser for utbygging og produksjon.

Fabrikken er, blant annet, dekket av storulykkeforskriften og TEK17. Det jobbes derfor med søknader om
samtykke fra DSB og DIBK. Søknadene vil bl.a. inneholde en full risikoanalyse (QRA) slik DSB krever, og denne
risikoanalysen vil nødvendigvis ta hensyn til eventuelle risiko for natur i området forbundet med utbygging og
produksjon av Iverson. Arbeid med Sauda kommune omkring reguleringsplan er også en sentral del av
planleggingen som pågår. Planene for storskala produksjon av grønn ammoniakk i Sauda vil bli berørt av
bestemmelsene i TEK17. 

Iverson er positive til forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 (Sikkerhet mot skred og § 7-4
Sikkerhet mot skred) som Direktoratet for byggkvalitet har sendt på høring. Iverson konstaterer at forslaget til
endringer i TEK17 kun gjelder krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred. Samtidig stiller vi
spørsmålstegn ved at § 7-2, om sikkerhet mot flom og stormflo, er unntatt fra endringsforslaget. Denne type risiko
bør, etter vår vurdering, bli behandlet på samme måte som skred når TEK17 allikevel skal endres. Hverken
høringsbrevet eller -notatet gir begrunnelse, og vi antar derfor at § 7-2 er en del av det videre arbeidet om
ytterliggere endringer.

Iverson ber om at forslaget til endringer utvides til å omfatte også § 7-2 om Sikkerhet mot flom og stormflo.

Med vennlig hilsen,

Andrew Holmes

Project Director

Se vedlegg

IVE-EXT-LET-001[4] (1).pdf



28 July 2022 

Page 1 of 1 

Iverson eFuels AS – Grensevejen 21, 4313 Sandnes, Norway 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunaldepartementet 
 
Vår ref: IVE-EXT-LET-0001 
 
 
Sak: Høringsuttalelse knyttet til forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 

7-3 og 7-4 - Krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred 
 
 

Iverson e-Fuels AS (Iverson) er et norsk foretak, org.nr. 928 176 746, med forretningsadresse i 
Grenseveien 21, 4313 Sandnes. Selskapet er et joint venture eiet av CIP ETF IVERSON HOLDING 
AS, HY2GEN NORGE AS og TRAFIGURA HOLDING SÀRI. 
  
Iverson planlegger å bygge en fabrikk for storskala produksjon av grønn ammoniakk i Sauda. I 
forbindelse med planleggingen forberedes samtlige søknader om tillatelser og godkjennelser for 
utbygging og produksjon. 
  
Fabrikken er, blant annet, dekket av storulykkeforskriften og TEK17. Det jobbes derfor med søknader 
om samtykke fra DSB og DIBK. Søknadene vil bl.a. inneholde en full risikoanalyse (QRA) slik DSB 
krever, og denne risikoanalysen vil nødvendigvis ta hensyn til eventuelle risiko for natur i området 
forbundet med utbygging og produksjon av Iverson. Arbeid med Sauda kommune omkring 
reguleringsplan er også en sentral del av planleggingen som pågår. Planene for storskala produksjon 
av grønn ammoniakk i Sauda vil bli berørt av bestemmelsene i TEK17.  

Iverson er positive til forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 (Sikkerhet mot skred og 
§ 7-4 Sikkerhet mot skred) som Direktoratet for byggkvalitet har sendt på høring. Iverson konstaterer at 
forslaget til endringer i TEK17 kun gjelder krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av 
fjellskred. Samtidig stiller vi spørsmålstegn ved at § 7-2, om sikkerhet mot flom og stormflo, er unntatt 
fra endringsforslaget. Denne type risiko bør, etter vår vurdering, bli behandlet på samme måte som 
skred når TEK17 allikevel skal endres. Hverken høringsbrevet eller -notatet gir begrunnelse, og vi antar 
derfor at § 7-2 er en del av det videre arbeidet om ytterliggere endringer. 

Iverson ber om at forslaget til endringer utvides til å omfatte også § 7-2 om Sikkerhet mot flom og 
stormflo. 

Med vennlig hilsen, 

 

Andrew Holmes 

Project Director 
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