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Dato: 26.03.15 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i de siste års erfaringer med flom og ras har det fra  sentralt hold 

vært satt økt fokus på skadeforebyggende  arbeid og arbeid med å handtere 

risiko ved flom og ras. I en melding til Stortinget i 2012 uttaler regjeringen 

(Stoltenberg) at de ønsker å synliggjøre hvilken risiko flom og skred utgjør for 

mennesker, miljø og materielle verdier og hvordan dette møtes med tiltak. I 

meldingen gjøres en vurdering av ansvaret for handtering av flom- og 

skredrisiko. Det avdekkes gråsoner hvor ansvarsforholdet ikke er tilstrekkelig 

avklart som skal tettes. Noe av usikkerheten er knyttet til ansvaret for sikring av 

eksisterende bebyggelses om ligger utsatt for naturfare, når dette avdekkes i 

etterkant av utbyggingen og ingen direkte kan lastes for at sikring ikke var 

gjennomført.  

 

Som et ledd i NVE sin veiledningsoppgave i forhold til kommunen har NVE nå 

utarbeida et kartgrunnlag som angir såkalte aktsomhetssoner. Det er gjort 

vurderinger av mulige konfliktområder med henblikk på jord-og flomskred, 

snøskred og steinsprang. Det må understrekes at vurderinger som er foretatt og 

som ligger til grunn for definering av aktsomhetsområdene er såkalt kartbaserte, 

det vil si at det må foretas ytterligere geologiske utredninger før et område kan 

«friskmeldes» eventuelt klausuleres.  

Hovedlinjene i ansvarsforholdet kan i kortversjon oppsummeres som følger: 

Den enkelte innbygger, grunneier og eier av bygninger og infrastruktur har 

ansvar for å sikre seg selv og egen eiendom.  For å unngå store økonomiske tap 

for den enkelte er det etablert erstatningsordninger gjennom særskilte 

forsikringsordninger og statlige erstatningsordninger for skader det ikke finnes 

forsikringsordninger for.  

 

Kommunene har et generelt ansvar for å ta vare på innbyggerne og har ansvar 

for den lokale beredskapen, som også inkluderer å gjennomføre risiko- og 

sårbarhetsanalyser.  Kommunene har ansvar for arealplanleggingen og plikter å 



sørge for at ny bebyggelse plasseres i samsvar med de lov- og forskriftsfestede 

sikkerhetskravene for flom og skred. Utbyggere har ansvar for utredning av fare 

før ny utbygging og fare som knytter seg direkte til byggetiltaket 

 

Kommunen er etter plan- og bygningsloven ansvarlig for at naturfare, herunder 

fare for skred (og flom), blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i så vel 

arealplanlegging som byggesaksbehandling. Kommunen har i utgangspunktet 

ingen ubetinget plikt til å sikre eksisterende bebyggelse, og kommunens ansvar 

for å avklare sikkerheten til slik bebyggelse og infrastruktur er ikke klart 

lovregulert. Derimot har kommunen en ubetinget plikt til å sikre at de relevante 

faremomentene hensyntas ifm en aktuell byggesaksbehandling, og da særlig i 

tilfeller hvor man på forhånd kjenner til at det kan være skredfare. 

Aktsomhetskartene viser områder som potensielt kan være skredutsatt. Dersom 

man vurderer å innvilge byggetillatelse i slike områder, må det legges ned 

ressurser ift avklaring av faregraden og om kravene som stilles gjennom plan- 

og bygningsloven og bl.a. TEK10 er tilstrekkelig ivaretatt.  

  

Som planmyndighet har kommunene et ansvar for at kravene til sikkerhet mot 

flom og skred blir ivaretatt i kommuneplaner og reguleringsplaner. Ved 

utarbeidelse av planer for utbygging skal kommunen påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) gjennomføres for planområdet, eller selv foreta 

slik analyse, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. Område med fare, risiko eller 

sårbarhet skal avmerkes i arealplanene i nødvendig utstrekning som 

hensynssone, med bestemmelser om utbyggingen som er nødvendig for å 

avverge skade og tap. Kommunen har selv ansvaret for å utrede flom- og 

skredfare i kommuneplaner som en del av ROS-analysen. Det må på planstadiet 

avgjøres om et utbyggingsområde tilfredsstiller kravene til sikkerhet etter TEK 

10 (X) eller ikke, eventuelt om det kan oppnås tilstrekkelig sikkerhet gjennom 

sikringstiltak.  

 

Olje og energidepartement har det statlige forvaltningsansvar for flom og skred 

med NVE som operativ myndighet. NVE bistår kommunene og samfunnet for 

øvrig med å håndtere utfordringene knyttet til flom og skred gjennom 

farekartlegging, arealplanoppfølging, gjennomføring av sikringstiltak, 

overvåking og varsling samt bistand ved hendelser. 



Aktssomhetssonene som er definert vil i første rekke være til hjelp i forbindelse 

med revisjon av kommuneplanens arealdel, hvor en på et tidlig tidspunkt får 

innspill på mulige konfliktområder. 

 

I de tilfeller hvor aktsomhetssonene berører vedtatte utbyggingsområder vil 

administrasjonen anbefale at en starter et utredningsarbeid med henblikk på å 

avdekke konfliktområder og gjennomføre ytterligere geologiske undersøkelser. 

Dette er en større utredningsoppgave som vil bli fremmet gjennom planutvalget. 

 

 Det understrekes at vi så langt ikke har registret noen alvorlige konfliktområder 

og det er følgelig ingen dramatikk i saken så langt. Vi har registrert områder, 

bla. her ved Segalstad Bru hvor det må gjennomføres ytterligere geologiske 

undersøkelser før enkelttomter kan bygges ut som planlagt. I et større perspektiv 

vil de nye aktsomhetssonene kunne innebære båndlegging av  betydelig nye 

utbyggingsarealer.  

 

 En legger opp til at planutvalget får seg forelagt resultatet av de geologiske 

undersøkelser som grunnlag for gjennomføring av eventuelle utbedringstiltak 

eller godkjenning av videre utbygging uten utbedringstiltak. 

 

Tomtekjøpere som rammes av et eventuelt midlertidig byggeforbud orienteres 

særskilt om realitetene i saken og om videre framdrift. I tillegg vil vi gi en 

orientering om situasjonen på kommunens internettsider. 

 
(X) Tek 10 er sentralt vedtatte  krav til   standard og utførelse på bygg 


