
Plan- og bygningsloven

Årsaken til leirskredet i Ask i Gjerdrum kommune er fortsatt ukjent.
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Nye retningslinjer SKJERPER KRAV til kommunenes aktsomhet i plan- og 
byggesaker. – Hvis kommunen ikke gjør den jobben skikkelig, kan de bli 
sittende med ansvaret til slutt, sier jurist.

ging av hytter i et område der det
senere viste seg at sannsynlighe-
ten for snøras var større enn
regelverket tillater. Høyesterett
konkluderte med at det var til-
strekkelig av kommunen å bygge
på den kunnskapen den hadde
da tillatelsen ble gitt. Avgjørelsen
er kjent som Nissegård-saken.

I 2019 landet Eidsivating lag-
mannsrett på at Nord-Fron kom-
mune ikke skulle holdes erstat-
ningsansvarlig for å ha gitt
byggetillatelse til et hus som ble
tatt av fom for andre gang. Ret-
ten konkluderte med at kommu-
nen hadde grunn til å tro at tilta-
kene NVE utførte etter første
fom i 2011 var tilstrekkelige.

– Betyr de to avgjørelsene at så
lenge kommunene handler i god
tro, så går de fri?

– Nei, sier Junker, og viser til at

det i 2018 kom ny statlig planret-
ningslinje for klima- og energi-
planlegging og klimatilpasning.
Den pålegger kommunene å
bruke kommuneplanens areal-
del aktivt for å ivareta hensynet
til et klima i endring. Kommu-
nene må forberede seg på økte
temperaturer, mer og mer intens
nedbør, havnivåstigning og økt
risiko for fom, skred, stormfo
og tørke.

– På sent 90-tall kunne man
kanskje si at man ikke visste at
det ville bli mer nedbør og
stormfo, og at man derfor ikke
planla for det. Den type argu-
mentasjon vil ikke holde i 2021.
Både kunnskap og politikk var
annerledes for 15–20 år siden, da
vedtakene i Nissegård-saken ble
gjort. Jeg er fristet til å tro at Høy-
esterett ville kommet til et annet

Etter kvikkleireskredet i Gjerd-
rum er politiet i full gang med å
etterforske hvorfor skredet
skjedde.

Uavhengig av hva politiet kon-
kluderer med, peker førsteama-
nuensis Eivind Junker ved Nord
universitet på at kommunene sit-
ter med et stort ansvar. Hvis
eiendommer blir ødelagt av
fom, skred eller ras, kan kom-
munene måtte betale.

– Det er ingen grunn til å unn-
skylde strutsevirksomhet. Det er
mange kvikkleireområder, og
det skjer stadig skred og fom.
Kommunene har et ansvar for å
etterspørre og passe på at de
som bygger ut områder, doku-
menterer at det er trygt. Hvis
kommunen ikke gjør den jobben
skikkelig, kan de bli sittende
med ansvaret til slutt, sier Jun-

ker.
Han er jurist med plan- og

bygningsloven som spesialfelt,
og jobber også som forsker ved
institutt for arkitektur og tekno-
logi ved NTNU. Junker presiserer
at han uttaler seg generelt, og
ikke har forutsetninger for å
mene noe om hva som vil skje
etter skredet i Gjerdrum.

Vil kreve regress

I forrige uke sa kommunikasjons-
direktør Øystein Thoresen i Gjen-
sidige til Dagens Næringsliv at
diskusjonen om hvem som var
ansvarlig for Gjerdrum-skredet
ville komme. «Når vi mener
noen har ansvaret, går vi videre
med saken og krever regress»,
uttalte Thoresen til DN.

– Kommuner kan bli erstat-
ningsansvarlige for fom og

skred. Det er ikke diskutabelt.
Det har vært oppe i rettssyste-
met i 100 år. Kommunene har
monopol på å gi byggetillatelser.
Med det gis det også et ansvar,
sier Junker.

Han peker på at utbyggeren,
altså den som ønsker byggetilla-
telse, har ansvar for å sørge at
nødvendige opplysninger skafes
til veie. Kommunen har ansvar
for å etterspørre og godkjenne
dokumentasjonen.

– I det spenningsfeltet kan det
oppstå diskusjoner om hva kom-
munen burde og kunne visst,
sier Junker.

Stiller større krav

I 2015 «frikjente» Høyesterett
Lom kommune i et søksmål der
en grunneier krevde erstatning.
Lom hadde gitt tillatelse til byg-
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STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR KLIMA- OG 
ENERGIPLANLEGGING OG KLIMATILPASNING

Gjelder for kommuner, fylker 
og stat.

Trådte i kraft i 2018.
Skal legges til grunn ved 

kommunal, regional og statlig 
planlegging etter plan- og 
bygningsloven, og i enkeltvedtak 
som kommunale, regionale og 
statlige organer trefer etter plan- 
og bygningsloven eller annen 
lovgivning.

Pålegger kommuner, 
fylkeskommuner og staten å 
anvende tilgjengelig kunnskap 
om klima, ventede endringer og 
konsekvenser av disse, i tillegg til 
kunnskap om tiltak for tilpasning 
innenfor deres ansvarsområder.

Pålegger kommuner å vurdere 
om hensynet til et endret klima 
innebærer et behov for 
oppheving eller revisjon av 
gjeldende planer.

✦
✦
✦

✦

✦

resultat om tilsvarende byggetil-
latelser ble gitt i dag, sier Junker.

Lytt til fagfolk

Han sier at dersom kommunen
forårsaker et tap, er den i
utgangspunktet erstatningsplik-
tig. I saker med utgangspunkt i
plan- og bygningsloven vil det
veies opp mot uaktsomhetsvur-
deringer. Altså om kommunens
ansatte var så påpasselige som
de burde være, og om politi-
kerne gjorde vedtak i strid med

faglige råd.
– Hvis administrasjonen sier

«her er det farlig å bygge» og
politikerne likevel sier «kjør på»,
gjør de det enkelt for grunneiers
advokat dersom det går galt i
ettertid, sier Junker.

Han ser det som mer sannsyn-
lig at politikere dropper å etter-
spørre mer dokumentasjon i
områder der de ønsker utvik-
ling, av frykt for å sinke proses-
sen. Eller at politikerne lener seg
for tungt på utbyggeres forsik-

Eivind Junker, førsteamanuensis  
ved Nord universitet.
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ring om at utbyggingen går bra.
– Det vil kunne strafe seg. Hvis

et helt byggefelt står under vann,
kan det ende med et erstatnings-
krav på mange millioner kroner.
Det er neppe en ønskelig situa-
sjon for en kommune, sier Jun-
ker.

HANNE WIEN
hanne@kommunal-rapport.no

NVE: Må informere
om skredfare
Kommunene må informere innbyggerne om 
faren for kvikkleireskred og hvilke faresignaler 
de bør se etter, mener NVE.
– Det er absolutt behov for å
øke bevisstheten og kunnska-
pen om kvikkleire. Særlig er
det viktig at bønder og entre-
prenører er klar over at grave-
arbeid og deponering av mas-
ser kan utløse skred. Det gjel-
der uansett om tiltaket er søk-
nadspliktig eller ikke.

Det sier sjefngeniør for
geoteknikk Stein-Are Strand i
NVE til Kommunal Rapport.

Flere skred de siste årene er
utløst av anleggsarbeid og for-
fytning av løsmasser. Det gjel-
der blant annet skredet i
Sørum i 2016, da tre mennes-
ker omkom. Hva som var årsa-
ken til skredet i Gjerdrum 30.
desember i for, er ennå ikke
klarlagt.

Spør om de bor trygt

Etter skredkatastrofen i Gjerd-
rum har NVE mottatt fere
hundre henvendelser fra pri-
vatpersoner som vil vite om
det er trygt å bo der de bor.
NVE har nå etablert en egen
gruppe for å svare på spørs-
målene.

På sin nettside oppfordrer
også NVE privatpersoner til å
melde fra til kommunen eller
politiet hvis de ser endringer i
terrenget i kvikkleireområ-
der.

Strand mener det er viktig
at kommunene informerer
innbygger, grunneiere og
andre om kvikkleire, hva som
kan utløse skred og hva som
er faresignaler.

– I utgangspunktet skal kon-
takten til privatpersoner gå
via kommunen. Vår rolle er å
bistå kommunene med faglige
råd. Kommunene har ulik
kompetanse om naturfare.
Det er bare noen store kom-
muner, som Trondheim, som
har egen geoteknisk kompe-
tanse, som kan svare ut dette
selv, sier Strand i NVE.

– Hva svarer dere dem som
lurer på om de bor trygt?

– Generelt er det trygt å bo
på kvikkleire. Heldigvis er det
sjelden at det går slike skred.
Men vi skal ikke underslå at
det skjer, og at vi skal være
oppmerksomme.

Faretegn

For at det skal skje et skred,
må det ha skjedd en aktiv pro-
sess. Et faretegn er erosjon i
bekker og elver. Hvis det har
skjedd større utglidninger og
masse forsvinner, bør man
varsle kommunen eller poli-
tiet. Små synkehull har i de
aller feste tilfeller andre for-
klaringer enn kvikkleire.

– Mange kommuner vil gjen-
nomgå sikkerheten i utbygde
kvikkleireområder på nytt etter
raset i Gjerdrum. Hva synes
NVE om det?

– Vi har ikke gått ut og sagt

at det er er nødvendig å gjøre
det. Å gå igjennom alle utbyggin-
ger er veldig omfattende. Hen-
delsen i Gjerdrum skal gjennom-
gås grundig. Det innebærer også
at sikkerhetsnivået vil bli satt
under lupen.

Før alle utbygginger i kvikklei-
reområder må kommunen doku-
mentere sikker byggegrunn.

– Det er viktig at dette avklares
tidligst mulig, siden dette er et
premiss for hele utbyggingen. Er
det i det hele tatt mulig å gjen-
nomføre det tiltaket som ønskes
gjennomført, og hvilke sikrings-
tiltak må i så fall utføres? Vi for-
venter at dette avklares i areal-
planen eller reguleringsplanen.

NVE skal høres

NVE er høringspart i alle planer i
områder der det kan være fare
for kvikkleireskred. Ikke sjelden
resulterer det i innsigelser.

– De feste innsigelsene skyl-
des manglende utredning av
faren for kvikkleireskred. Hvis
det ikke foreligger noen geotek-
nisk vurdering av skredfaren, så
må kommunen framskafe dette.
Hvis de mener det ikke er skred-
fare, må de eventuelt dokumen-
tere det av fagkyndig. For å gjen-
nomføre tiltak i fareområder, må
de foreta stabilitetsberegninger
og dokumentere sikkerhetsni-
vået.

Strand har aldri opplevd at
deres innsigelser i kvikkleiresa-
ker er blitt bestridt av kommu-
nen.

– Vi opplever at kommunene
har respekt for kvikkleireproble-
matikk, og at de arbeider skikke-
lig med dette. Hvis det glipper, så
er det fordi de ikke innser at
kvikkleire er relevant i saken.
Det kan være kommuner som
ikke er særlig kjent med pro-
blemstillingen eller metodikken
som er beskrevet i veilederen, og
som ikke vet hvordan de skal
vurdere dette.

NVE har gitt ut en egen veile-
der for utbygging i kvikkleireom-
råder. Den forteller i detalj hvor-
dan kommunen skal gå fram,
trinn for trinn, for å undersøke,
beregne og vurdere sikkerheten,
og hvilke sikringstiltak de even-
tuelt må pålegge utbygger å gjen-
nomføre.

Blant annet stilles det krav om
at grunnundersøkelsene må utfø-
res av geoteknisk kompetanse og
kvalitetssikres av andre med
minst samme kompetanse.

Veilederen er forankret i for-
skrift (Tek 17) og utviklet i samar-
beid med geotekniske fagmil-
jøer. Den ble revidert i 2019.

Les mer fra NVE på kommu-
nal-rapport.no

MARTE DANBOLT
marte@kommunal-rapport.no
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