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PÅTEGNINGSARK

GJERDRUM KOMMUNE – BESLUTNING OM HENLEGGELSE

Sendes med vedlegg Øst politidistrikt, Postboks 3390, 1402 SKI, idet saken henlegges som intet 
straffbart forhold bevist. 

Saken er godt opplyst når det gjelder årsaken til skredet, historikk i forbindelse med utbygging av det 
boligfeltet som ble rammet – og vurdering av faremomenter og sikringstiltak den gangen, samt senere 
innspill og vurderinger av erosjonsfaren i området. Statsadvokaten har kommet til at kommunen ikke 
kan holdes strafferettslig ansvarlig for skredet eller de ødeleggelsene det forårsaket. Nedenfor er dette 
nærmere begrunnet. 

Innledning

Etter leirskredet i Gjerdrum natt til 30. desember 2020, med de katastrofale følgene skredet fikk, åpnet 
Øst politidistrikt undersøkelsessak. En undersøkelsessak vil si at politiet ikke har konkrete mistanker om 
at det har skjedd et straffbart forhold, men sakens alvor tilsier en undersøkelse med sikte på å avdekke 
om det eventuelt kan ha skjedd noe straffbart. Politiet har samarbeidet løpende med den 
regjeringsoppnevnte granskningskommisjonen. 

Den 20. januar 2022 utferdiget politiet siktelse mot kommunen. Samme dag ble saken oversendt Oslo 
statsadvokatembeter med innstilling om foretaksstraff. Det har ikke vært benyttet noen form for 
tvangsmidler. Ingen enkeltpersoner har vært siktet. 

Siktelsen gjelder et sammenhengende forhold for tidsrommet april 2008 til 30. desember 2020. 
Grunnlaget for siktelsen er unnlatelse av å handle med tanke på skredsikring av Tistilbekken. De 
aktuelle lovbestemmelsene vil bli gjennomgått lenger nede.    

Årsaken til raset 

Den regjeringsoppnevnte kommisjonen (heretter ekspertutvalget) har påvist at skråningen øst for gården 
Holmen nær Ask sentrum var ustabil og med mye kvikkleire allerede i utgangspunktet. Skråningen faller 
ned mot Tistilbekken. I årene frem mot desember 2020 hadde det vært flere mindre tilfeller av 
erosjon/utglidning i skråningsfoten mot bekkeløpet, jf. ekspertutvalgets rapport av 29. september 2021 
side 9. Rapporten er inntatt i saken som dok. 14,01,05,23. Om utviklingen av skredet skriver utvalget 
bl.a. følgende på side 10 (under kap. 1, Sammendrag):    

Utvalget mener én eller flere små utglidninger i Tistilbekken vest for Holmen førte til en
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ustabil bakkant som blottla kvikkleire, og startet en bakoverforplantende (retrogressiv) bruddutvikling. I 
en slik skredutvikling glir stadig nye skalker av skråningen ut bakover og sideveis. Skalker som glir ut 
etterlater en ny ustabil bakkant, som igjen glir ut. I områder som består av mye kvikkleire, kan et slikt 
skred utvikle seg svært raskt og store områder gli ut.

Politiet har basert siktelsen på det hendelsesforløpet som ekspertutvalget har lagt til grunn. Politiets 
sakkyndige, professor , har ikke hatt innvendinger til ekspertutvalgets konklusjon når det gjelder 
årsaken til skredet.  

Skredet fikk et enormt omfang: Skredgropen var rundt 2 kilometer lang og omfattet deler av 
boligområdet Nystulia i Ask. Det forårsaket store materielle skader, og 10 personer og et ufødt barn 
mistet livet da husene de var i, ble tatt av skredet. 

Utbygging av feltet Nystulia og tilgrensende områder

Innledning 
Deler av det området som ble rammet av skredet, hadde blitt bygget ut i de to tiårene før skredet. 
Nedenfor skal det kort gjennomgås hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse med utbyggingen av 
Nystulia og tomtene ved siden av.  

Nystulia 
Nystulia ligger nær Ask sentrum, mot sørvest. I tiden etter år 2000 ble flere felter sør og vest for sentrum 
bygd ut. De rammede delene av Nystulia var omfattet av det som i reguleringsplanen for Ask sentrum 
var satt av som felt B9, Nystuen. Planarbeidet er omtalt i ekspertutvalgets rapport, kap. 8. 
Ekspertutvalget skriver følgende på side 13-14 i sammendraget:

Reguleringsplanen for Nystuen felt B9 ble vedtatt i 2005 og stilte krav om at all terrengbearbeiding 
innenfor planområdet skulle skje i henhold til anbefalinger i geotekniske rapporter, og før utbyggingen 
ble undersøkelser og analyser utført av NGI. NGI påpekte at stabiliteten i retning vest, mot den øvre 
delen av Tistilbekken, ikke var tilfredsstillende. NGI påpekte også at det var behov for 
erosjonssikringstiltak i bekken. Tiltak for å bedre stabiliteten ble gjennomført, og bekken ble 
erosjonssikret ned til samløpet med Brådalsbekken. Det ser for utvalget ut til at det i hovedsak ble 
foretatt riktige vurderinger, og iverksatt nødvendige tiltak innenfor det området som ble analysert. Den 
dårlige stabiliteten som i etterkant har blitt oppdaget ved Fjellinna er et unntak fra dette.
   
Vurderingene agv områdestabilitet utført i forkant av utbyggingen av Nystulia inkluderte ikke området 
vest for Holmen. Regelverket og veiledningen den gang forutsatte ikke at det skulle gjøres geotekniske 
vurderinger så langt fra utbyggingsområdet. […].

Etablering av golfbanen og Gjerdrum bo- og behandlingssenter på tilgrensende tomter
I samme tidsrom som boligfeltet Nystulia ble planlagt og bygget, ble det også etablert en golfbane i 
området vest for og sør for Nystulia. Noen år senere ble Gjerdrum bo- og behandlingssenter etablert i et 
tilgrensende område mot øst. 

Reguleringsprosessen for etableringen av golfbanen startet i 2003. I henhold til ekspertutvalgets rapport 
gjennomførte NGI undersøkelser i området, bl.a. boringer. NGI konkluderte slik, jf. rapporten s. 132: 

«I lys av de opplysninger som ble fremlagt under møtet mener vi at det er fullt mulig å anlegge
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golfbane med uforandret/forbedret områdestabilitet i situasjonen etter utbygging. Dette er et krav vi vil 
legge til grunn. Det vil ikke være nødvendig med omfattende stabiliseringsarbeider for å oppfylle dette 
kravet. En må likevel regne med å måtte steinsette Fjelstadbekken [Tistilbekken], for å unngå 
stabilitetsforverringer pga. erosjon.

Reguleringsplan med bestemmelser ble vedtatt av kommunen i februar 2005, altså i samme tidsrom som 
reguleringsplanen for Nystuen B9. I reguleringsplanen ble det bl.a. stilt vilkår om maksimal høyde ved 
terrenginngrep, og det ble forutsatt at Tilstilbekken (kalt Fjelstadbekken) skulle steinsettes "dersom det 
er nødvendig for å unngå erosjon". 

Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) søkte i oktober 2007 om å sette i gang byggearbeidene for golfbane 
i Gjerdrum. ØRP oppga at NGI skulle være ansvarlig prosjekterende for geoteknikk. I februar 2008 
skrev ØRP til NVE for å få en konsesjonspliktvurdering. I brevet ble det blant annet opplyst at de ville 
etablere en dam i Tilstilbekken og gjenåpne den delen av bekken som helt eller delvis lå i rør. NVE 
svarte at tiltaket ikke ville være konsesjonspliktig, men påpekte at det var viktig å tenke sikkerhet under 
etablering av dammen, og advarte mot å etablere bratte kanter. Undersøkelsene i saken har ikke avklart 
hvorfor bekken aldri ble gjenåpnet som beskrevet av ØRP.  

Når det gjelder etableringen av Gjerdrum bo- og behandlingssenter, skriver ekspertutvalget på side 130: 

Området var i kommuneplanen 2002-2014 disponert til offentlig formål. Varsel om oppstart av 
planarbeid ble annonsert 9. november 2011. I ROS-analyse for området datert 5. mars 2013 ble det 
blant annet vist til at området ble klassifisert med høy faregrad for kvikkleireskred i en rapport fra NGI i 
2005, men at det siden var blitt utført oppfylling og sikring av bekk i området i forbindelse med 
opparbeiding av boligfeltet i Nystulia. Skredfaregraden var derfor senket fra høy til lav.

AS ble engasjert for kartlegging av områdestabilitet i planområdet. Etter undersøkelser 
konkluderte  med at det var tilfredsstillende stabilitet i området for planlagt utbygging. I 
februar 2015 ga kommunen tillatelse til bygging. 

Kartlegging av faresoner for skred i Gjerdrum kommune 

Deler av Gjerdrum kommune har i lang tid vært kartlagt med henblikk på skredfare. Utsatte deler av 
kommunen har vært inndelt i soner, gradert etter risiko for skred. Det er denne kartleggingen det er 
referert til i sitatet fra ekspertutvalget ovenfor. 

Kartleggingen ble oppdatert av NGI i 2005. Løsneområdet under skredet går over to slike soner: 
Hønsisletta og Fjelstad. Hønsisletta, der Nystulia senere ble etablert, ble vurdert med høy faregrad. 
Eiendommen Holmen, der skredet startet, var en del av den store sonen Fjeldstad, som grenset til 
Hønsisletta. Fjeldstad hadde middels faregrad. Ekspertutvalget mener at Holmen kunne vært en egen 
sone (og da med mulig høyere faregrad), men slik ble det altså ikke vurdert den gang. Tilgrensende Ask 
Vestre fikk også middels faregrad. 

Det at skredområdet var blitt vurdert som skredutsatt, har hatt betydning for undersøkelser og 
sikringstiltak i forbindelse med utbyggingen som nevnt over.  
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Om sonene skriver ekspertutvalget følgende på side 59:

I 2009 ble sonene oppdatert av NGI etter utført sikring og i forbindelse med grunnundersøkelser og 
vurderinger utført gjennom arealplansaker (NVE 2021c). Denne oppdateringen ble levert til NVE av 
NGI i 2013 i form av faktaark. Sone Fjelstad beholdt middels faregrad, mens Hønsisletta og Ask Vestre 
fikk lav faregrad.

Deler av skredområdet, blant annet sonen der Nystulia ligger, ble altså av NGI vurdert med lavere 
faregrad etter sikringstiltak i forbindelse med utbyggingene.  

Ekspertutvalget skriver at faresonekartleggingen i hovedsak er utført i tråd med det som kan forventes av 
en slik overordnet vurdering av fare. Utvalget kom likevel med noen tilleggsbemerkninger som nevnt 
om sonen Fjelstad, men uten å rette særlig kritikk mot vurderingen av denne sonen.  

Grunnlaget i siktelsen: Kjennskap til overvann, erosjon og rasfare 

Generelt om siktelsen 
Siktelsen omfatter en rekke henvendelser til kommunen og enkelte utredninger til kommunen, og de er 
hver for seg beskrevet i grunnlaget. De mest spesifikke henvendelsene kom i perioden 2008 til 2011. 
Også i perioden etter 2011 har fare for erosjon og overvann i området rundt Tistilbekken vært tema ved 
noen anledninger. Enkelte henvendelser og reaksjoner fra kommunen skal fremheves her. 

Henvendelser, utredninger og tiltak gjennomført i perioden 2008-2009
Det fremgår av innhentet dokumentasjon, dok. 09,01,61, at kommunen iallfall våren 2008 var kjent med 
at overvann skapte utgraving av masser i området nedenfor Nystulia boligfelt ned mot fylkesveien. Den 
17. april 2008 ble det avholdt et møte mellom representanter for Gjerdrum Boliger, grunneier, 
golfbanen, Naturvernforbundet, NGI,  AS og ØRP. I henhold til brev fra 

 (Gjerdrum Boliger) til kommunene var fagpersonene som deltok i møtet, enig om at 
overflatevannet måtte "tas hånd om for et større område enn det Nystulia og Golfbanen kan ta ansvar 
for".  avsluttet brevet med å be om at "Gjerdrum kommune snarest tar initiativ til et møte 
med de berørte parter med sikte på å finne en løsning som legger en samlet plan for utførelse og drift at 
overflatevannet for hele bekkeløpet ned til undergangen ved Rv 120".

Kommunene mottok våren og sommeren 2008 flere henvendelser fra utbyggersiden, golfklubben og 
Naturvernforbundet. Foranlediget av e-post fra Naturvernforbundet av 10. juli 2008 tok kommunen 
kontakt med utbygger for umiddelbare tiltak for at utgraving forårsaket av vannet skulle opphøre, jf. 
dok. 09,01,61 s. 20. 

Som respons på henvendelsene engasjerte kommunen sommeren 2008 Asplan Viak for å utarbeide et 
overordnet opplegg for overvannshåndtering i Ask. Den endelige rapporten fra Asplan Viak er datert 10. 
mars 2009, jf. dok. 05,01,02. I rapporten ble det blant annet anbefalt tiltak for å begrense avrenningen i 
forbindelse med ny utbygging, tiltak for å begrense vannhastigheten på nedsiden av bebyggelsen ned 
mot fv. 120 (etablering av energidreper og fordrøyingsdammer) samt nytt rør under fv. 120. Asplan Viak 
anbefalte så lav helningsgrad som mulig på bekkeskråningene samt etablering av vegetasjonssoner på 
minst 10 meters bredde langs bekkeløpet. Videre het det at

I områder med dårlig plass, bratte sidekanter, skarpe svinger eller graving i bekkeløpet, kan det være 
behov for steinsetting av bekkeskråning. Størrelse på stein vil avhenge av fall i bekkeløp og hydraulisk 
radius (dvs. forholdet mellom tverrsnitt i bekk og "våt” radius). Dette bør beregnes i hvert enkelt tilfelle.
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Det ble videre anbefalt en mer detaljert kartlegging av bekkestrekningen for identifisering av områder 
med behov for steinsetting. Under punktet erosjonssikring het det blant annet:

Områder med vesentlig erosjon er bl.a. observert i Tistilbekken i felt G2 og i Brådalsbekken i felt I1. 
Hvis bekkeløpene fortsetter å grave uten utbedringer, kan det føre til undergraving av bekkekanten og 
leirskred. Østsiden av Tistilbekken; dvs felt B-F, samt noe av området etter samløp med Bråstadbekken, 
er av NVE og NGI karakterisert til å være i høyeste fareklasse for kvikkleireskred. Det er derfor all 
grunn til å utøve forsiktighet i dette området.

Eksperutvalget konkluderte med at kommunens oppfølging av rapporten fra Asplan Viak først og fremst 
besto av å stille krav til overvannshåndteringen i fremtidige utbygginger, basert på anbefalingene i delen 
«Anbefalte tiltak for fremtidig utbygging». Videre skrev utvalget at "Kommunen iverksatte ikke tiltak for 
å bedre eksisterende situasjon i Tistilbekken". Dette må nyanseres. Som utvalget også skriver, ble øvre 
del av Tistilbekken, altså den delen som ligger nærmest Nystulia, steinsatt og erosjonssikret. Videre 
skriver kommunen i sitt innlegg, dok. 14,01,01,03 at det i forbindelse med nye utbyggingsprosjekter ble 
anlagt fordrøyningsbassenger for å hindre rask avrenning og dermed erosjon. 

Varsel fra grunneier i 2011
I brev til kommunen av 28. november 2011 varslet grunneier  om erosjon langs
Tistilbekken, nedre del. Brevet er lagt inn som dok. 09,01,64.  hadde også varslet 1. mars 2009 
angående økende overvannsmengder. I brevet fra 2011 uttrykte  bekymring for stadig større 
vannmengder i Tistilbekken som følge av overvann fra utbygde områder, med påfølgende erosjon. 

 ba om kommunens hjelp til å sette inn tiltak mot endringer i terrenget som var forårsaket av 
økte vannmengder som følge av den endrede arealbruken. Bestemte tiltak, som forsinkelsesdammer, 
steinsetting og endret dimensjonering av rør ble foreslått. Vedlagt brevet var fotografier av bekkekantene 
samt et kartblad, alt med påførte bemerkninger. Bildene viste bl.a. eksempler på utglidninger, og 
illustrerte samlet sett klare endringer i terrenget og bekkeløpet i området nedenfor Holmen. På ett av 
bildene var det skrevet at en større utglidning her i verste fall kunne medføre "en katastrofe".   

Foranlediget av brevet gjennomførte kommunen på egen hånd en befaring langs bekken i januar 2012. I 
e-post til  skrev kommunen at "befaring med grunneiere/utbyggere bør kunne ventes med til 
våren". Det later imidlertid til at det ikke ble holdt noen slik befaring det året. Derimot ble det avholdt en 
befaring 5. juni 2013, der også  skal ha vært til stede. Det fremgår av rapporten at  
skal ha påpekt problemer med overvann fra barneskole, nybyggfelt og golfbanen – sistnevnte på grunn 
av at denne "vannes kontinuerlig". Eierskap til området der bekken passerte under veien, var også tema. 
Det synes å ha blitt lagt til grunn at Statens vegvesen eier dette området. 

Enkelte senere undersøkelser og henvendelser 
I juni 2013 fikk kommunen utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) fra PWC. Fare for skred ble 
satt opp med uakseptabel risiko, i likhet med pandemi og flyulykke. PWC skrev blant annet: 

Det er i dag stort fokus på denne risikoen ifm. reguleringsarbeidet. Det stilles i dag tydelige krav
om undersøkelser i forkant av utbygging. Det er imidlertid en del eldre områder som kan være utsatt, og 
der nødvendige undersøkelser ikke er gjennomført.

Enkeltområder ble ikke nevnt i analysen. 
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Både i 2012 og i 2013 fikk kommunen henvendelser om faren for erosjon i området rundt Tistilbekken, 
hhv. i forbindelse med innspill til plansak for Ask kommune (grønnstrukturplan) og ved henvendelse fra 
golfklubben. Den samme bekymringen ble rettet fra en advokat på vegne av en av grunneierne i 2014, 
med utrykt bekymring for økt overvann på eiendommen og erosjon i terrenget. Kommunen svarte etter 
hvert at utbyggingen fra kommunens side hadde vært håndtert i samsvar med konsesjonsvilkår fastsatt 
av NVE og Asplan Viak-rapporten fra 2009 i forbindelse med tillatelser til tiltak, og videre at 
kommunen ikke hadde ansvar for øvrig (iallfall ikke slik situasjonen var), da den ikke var eier av rør 
verken oppstrøms eller nedstrøms fv. 120 og heller ikke andre anlegg i området. 

I januar 2016 engasjerte kommunen advokat , som på oppdrag fra kommunen skrev et 
notat om ansvar for håndtering av overvann i Tistilbekken og Brådalsbekken. Notatet konkluderte med 
at kommunen ikke hadde noe rettslig ansvar for eventuelle ytterligere tiltak. Problembeskrivelsen synes i 
notatet særlig å ha vært ulemper som overvann medfører for de aktuelle grunneierne. Det ble blant annet 
lagt til grunn at kommunen i hovedsak hadde fulgt Asplan Viak-rapporten fra 2009. 
 
I 2019 fikk kommunen på ny en henvendelse fra golfklubben som følge av overvann fra bekken. Det ble 
avholdt et møte mellom kommunen og golfklubben 11. september 2019. I møtereferatet heter det bl.a. 
følgende: 

«Ved store nedbørsmengder havner mye av overvannet fra Ask i bekken og forårsaker
oversvømmelser, skader og tilslamming. Det er behov for bl.a. fordrøyningsdammer og steinsetting av 
bekkeløpet. Golfklubben er i denne sammenheng en «uskyldig tredjepart» som får ulempene av andres 
virksomhet.

Kommunen opplyste at alle utbyggere i Ask pålegges å håndtere overvann fra sine prosjekter, men mye 
havner likevel i Tistilbekken. Det kan være aktuelt at kommunen inkluderer tiltak i Tistilbekken som et 
infrastrukturtiltak som finansieres av utbyggerne.»

Den 24. september 2019 fikk kommunen levert en utredning fra Norconsult med kartlegging av kritiske 
punkt med tanke på flomfare i bekker og bratte vassdrag. Erosjon og skred var ikke vurdert særskilt. Om 
dette skrev Norconsult: 

«Når det gjelder erosjonssikring, er ikke dette vurdert for hvert enkelt punkt eller for spesifikke områder. 
Dette skyldes at de områdene av Gjerdrum kommune som er erosjonsutsatt ligger i ravinelandskapet, og 
består av leire. Med andre ord er hele denne delen av kommunen erosjonsutsatt og rasutsatt. Det er ikke 
gått nærmere inn på ras i denne rapporten, da det kreves geoteknisk kompetanse for dette. Basert på 
samtaler med kommunen kan det anbefales å innhente en geotekniker for å undersøke hvilke 
sikringstiltak som bør innføres i ravinelandskapet. Det anbefales å starte med områdene hvor man vet at 
det er stor bevegelse ved eksisterende bebyggelse. Det anbefales så å ta en runde med NVE for å avklare 
ansvarsfordeling med tanke på sikring av denne typen landskap.»

Norconsult anbefalte enkelte tiltak rundt Tistillbekken, i likhet med rundt en rekke andre vassdrag, men 
skrev også at: 

«Tistilbekken er den minst kritiske å prioritere, da den er den eneste som ikke har kritiske punkt tett på 
bebyggelse.»
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Oppsummering om henvendelsene, utredningene og kommunens oppfølging 

Som gjengitt ovenfor, mottok kommunen i perioden som er angitt i siktelsesgrunnlaget, ulike tips og 
varsler om erosjonsfaren i Tistilbekken. Henvendelsene og bekymringene dreide seg imidlertid om litt 
ulike farer: fra lokal erosjon, forurensning av bekken og problemer med håndtering av overvann til fare 
for et større leirskred. Kommunen fikk også utført undersøkelser av forholdene fra faginstanser. Videre 
ble det truffet en del tiltak for å avhjelpe erosjonsfaren, men ikke lokalt på det stedet der skredet startet. 

Det er særlig varselet fra grunneier  i 2011 som i ettertid fremstår som treffende. Som 
ekspertutvalget skriver, identifiserte han det kritiske området, og han påpekte farepotensialet da han 
skrev at en større utglidning her i verste fall ville kunne utløse en katastrofe. 

Lovgrunnlaget

Aktuelle straffebestemmelser 
Siktelsen gjelder to straffebestemmelser: Straffeloven (1902) § 150, jf. § 148, og straffeloven (2005) 
§ 173. 

Straffeloven (1902) § 150, jf. § 148 rammer bl.a. den som ved uaktsomhet har "fremkalt" fare for ulike 
typer nevnte ulykker, blant dem "sammenstyrtning", som lett kan forårsake tap av liv eller store 
materielle ødeleggelser. Jordskred omfattes av betegnelsen sammenstyrtning, jf. Matningsdals 
kommentarer til den korresponderende bestemmelsen i dagens straffelov, § 355. Fremkalling av fare kan 
også omfattes dersom vedkommende unnlater å utføre en plikt som særlig påhviler ham, jf. § 150 
bokstav a. Uaktsomhet er også omfattet, jf. siste ledd, og dette er videreført i § 356 i ny straffelov av 
2005. Formuleringen "særlig påhvilende plikt" trekker i retning av en klart definert plikt, slik at det er en 
viss terskel for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. 

Straffeloven (2005) § 173 gjelder "misbruk av offentlig myndighet", blant annet ved brudd på 
tjenesteplikten med alvorlig ulempe, skade m.m. som følge. Også unnlatelser kan etter forarbeidene 
tenkes å utgjøre misbruk. Bestemmelsen krever forsett, men som foretaksstraff kan det tenkes at den kan 
anvendes også på uaktsomme tilfeller, jf. HR-2021-747-A. Virkeområdet for § 173 er imidlertid de 
særlig graverende formene for feil i forbindelse med utøvelse av offentlig myndighet, og da vil naturlig 
nok subjektiv skyld få stor betydning. 

Straffeloven § 171, tjenestefeil, er mer anvendelig, men selv denne er begrenset til å gjelde grove brudd 
på tjenesteplikten. Etter § 272 rammes også grovt uaktsomme tjenestefeil, men i forbindelse med 
foretaksstraff kan den antakelig også tenkes brukt på alminnelig uaktsomme tilfeller, jf. ovenfor. 
Skyldgraden vil likevel få betydning ved vurderingen av om tjenestefeilen er tilstrekkelig grov. 
Bestemmelsene om tjenestefeil, strl. § 171, korresponderer langt på vei med 1902-loven § 324 for de 
forsettlige tilfellene, mens § 325 antakelig fanget opp uaktsomme tjenestefeil, ved å sette straff for den 
som utviser grov uforstand i tjenesten.  

Felles for de aktuelle bestemmelsene er at de krever at den eller de som har handlet på vegne av 
kommunen, har begått et brudd på sine rettslige plikter ved å unnlate å iverksette tiltak for å redusere 
skredfaren – eller ved at tiltakene som ble igangsatt, var utilstrekkelige. For begge alternativer må 
pliktbruddet (lovovertredelsen) være klart og av et visst alvor. Det er altså en betydelig terskel for å 
bruke bestemmelsene.   
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Eventuell rettslig handleplikt og problemstilling  
Den rettslige handleplikten som kommunen skal ha brutt med, er ikke spesifisert i siktelsen. Et aktuelt 
grunnlag (som også har vært presentert for kommunen i møte) er naturskadeloven § 20. I henhold til 
denne bestemmelsen skal kommunen treffe forholdsregler mot naturskader ved restriksjoner på bruken 
av bestemte arealer (pbl. § 11-8), ved vurdering av byggesøknader og for øvrig ved "nødvendige 
sikringstiltak". Det er dette siste, "nødvendige sikringstiltak", som er aktuelt i saken her. 
Naturskadeloven har ingen egen straffebestemmelse. 

Den aktuelle problemstillingen etter dette er om kommunen (ved sine representanter) ved å unnlate å 
iverksette nødvendige sikringstiltak mot leirskred i det aktuelle området har begått grove brudd på 
tjenesteplikten eller på en annen særlig påhvilende plikt. En slik plikt må altså eventuelt finnes i 
naturskadeloven § 20, "nødvendige sikringstiltak". Vurderingen må naturligvis ta utgangspunkt i 
hvordan situasjonen fremstod for kommunen i årene før skredet, ikke hva man i ettertid ved om 
skredforløpet. 

Nærmere om naturskadeloven § 20
Det er omdiskutert om naturskadeloven § 20 overhodet pålegger kommunen noen plikt til tiltak mot 
naturskader ut over i forbindelse med planprosesser og tillatelser. Eidsivating lagmannsrett konkluderte i 
dom LE-2011-190892 med at en kommune ikke hadde noe ansvar for sikringstiltak – i dette tilfellet mot 
snøskred eller jordskred – for å beskytte en hytte som lå utsatt til. Det ble vist til at verken arbeidet med 
reguleringsplanen eller byggesøknaden var beheftet med feil eller mangler; rasfaren hadde vist seg først 
mange år senere. Og da hadde ikke lenger kommunen noe ansvar. 

I Stortingsmelding nr. 15 (2011-2012) "Hvordan leve med farene – om flom og skred" heter det følgende 
under punkt 4 "Ansvar for håndtering av flom- og skredrisiko": 

Kommunen er etter plan- og bygningsloven ansvarlig for at naturfare, herunder fare for flom og skred, 
blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunen har 
ingen klar juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse. Kommunen har imidlertid de nødvendige 
hjemler for å kunne gjennomføre sikringstiltak i naturskadeloven kapittel 3. Det er i meldingens kapittel 
6 og 8 gjort en vurdering av hvilket ansvar kommunene har for kartlegging og sikring av eksisterende 
bebyggelse. Kommunene har ansvaret for den lokale beredskapen i medhold av sivilbeskyttelsesloven.

Kommunen har i tillegg ansvar som eier av grunn, bygningsmasse og infrastruktur som veier, vann- og 
avløpsanlegg mv. (Understrekning her.)  

Departementet vurderte det altså som uklart om kommuner overhodet har noen plikt til å sikre 
eksisterende bebyggelse mot naturskade, så lenge kommunen ikke selv er privatrettslig eier.  

Det er imidlertid slik at naturskadeloven § 20 etter sin ordlyd ikke er begrenset til å gjelde i forbindelse 
med planarbeid og tillatelser. Heller ikke forarbeidene trekker i retning av at ansvaret etter § 20 er 
begrenset på en slik måte, selv om problemstillingen ikke er drøftet særskilt. Uansett må det være slik at 
kommunens ansvar for å forebygge naturskader særlig aktualiseres i forbindelse med planarbeid og ved 
tillatelser til tiltak, og det er slike situasjoner som ligger i kjernen for bestemmelsen. Som det fremgår av 
det som er gjengitt fra stortingsmeldingen, har kommunen likevel gode hjemler for å kunne gjennomføre 
ulike typer sikringstiltak også utenom planarbeid og vurdering av tillatelser.  
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Vurdering av om kommunen har overtrådt aktuelle straffebestemmelser, jf. naturskadeloven § 20 

Som nevnt er det omdiskutert om naturskadeloven § 20 pålegger kommunen noe ansvar for å verne 
eksisterende bebyggelse mot naturskade. Men selv om det legges til grunn at naturskadeloven § 20 
innebærer en slik plikt for kommunen, kan jeg ikke se at denne plikten er overtrådt av kommunen i 
saken her, og iallfall ikke på en slik måte at det er straffbart etter de aktuelle straffebestemmelsene.

Som nevnt er det særlig henvendelsen fra grunneieren fra 2011 som peker seg ut som et varsel om at den 
ustabile bekkeskråningen ved Tistilbekken nedenfor Holmen gård potensielt ville kunne utløse et større 
leirskred. Det er naturlig å se denne henvendelsen i sammenheng med henvendelsene fra 
Naturvernforbundet i 2008 og fra Asplan Viak-rapporten. Også Naturvernforbundet og Asplan Viak 
påpekte erosjon og terrengendringer langs bekkeskråningen, men da ikke begrenset til området ved 
Holmen gård, som  konsentrerte seg om. Henvendelsen fra grunneier  er også det 
som gikk lengst i å koble erosjonsfaren med potensial for et større, potensielt katastrofalt skred. Øvrige 
henvendelser har i stor grad dreid seg om mindre alvorlige forhold: Forurensning av bekken og 
problemer med overvannshåndtering. 

I Asplan Viak-rapporten ble det påpekt at var grunn til å utvise forsiktighet ved østsiden av Tistilbekken 
på grunn av at det var observert omfattende utgraving her, i kombinasjon med at deler av området var 
innenfor det som var vurdert med høyeste faregrad for kvikkleireskred. De delene som var vurdert med 
høyeste faregrad for kvikkleireskred var imidlertid de øvreliggende delene (som det også fremgår av 
rapporten). I rapporten foreslo Asplan Viak helt konkrete tiltak på bestemte steder i forbindelse med den 
pågående utbyggingen, men dette var begrenset til mindre soner nærmere Nystulia, både i øvre del av 
bekkeløpet og området rundt. Det ser ut til at disse tiltakene jevnt over ble gjennomført. Blant annet ble 
øvre delen av bekkeløpet altså sikret mot erosjon ved steinsetting, og det skal også ha vært etablert 
fordrøyingsdammer. Asplan Viak-rapporten inneholdt også mer generelle forslag om steinsetting og 
etablering av vegetasjonssoner lenger nede i bekkeløpet, men dette ble aldri realisert. 

Kommunen har skrevet at øvre deler av Tistilbekken ble sikret mot erosjon fordi kommunen oppfattet 
dette som det mest kritiske området. Det er forståelig, tatt i betraktning at dette ligger nærmest 
bebyggelse, at dette var områdene som var vurdert med høyest skredfare, og at det var langs denne 
strekningen at Asplan Viak hadde foreslått konkrete tiltak på bestemte steder. Videre ble det 
gjennomført noen tiltak som berører vannføringen i bekken, nemlig etablering av fordrøyingsdammer, 
og det ble stilt krav til nye utbyggingsprosjekter for å minimere avrenning til bekken. 

Sikringstiltakene medførte at etter utbyggingen av Nystulia ble skredsonen Hønsisletta, der Nystulia 
ligger, samt tilstøtende Ask Vestre, vurdert med lav skredfare av NGI, som nevnt over. Etter 
utbyggingen ble altså området rundt Nystulia klassifisert med vesentlig lavere skredfare enn før 
utbyggingen – fra høy til lav. Fjeldstad, skredsonen som omfatter området der skredet startet, ble vurdert 
med middels skredfare av NGI – det samme som tidligere.   

Samlet sett kan jeg ikke se at kommunens ansatte har begått tjenestefeil eller brudd på en annen særlig 
påhvilende plikt når det ikke har vært foretatt (eller initiert) særlige sikringsarbeider i Tistilbekkens 
nedre del ved Holmen. Verken fareklassifiseringen av områdene eller de rapportene kommunen hadde 
mottatt, tilsa med særlig styrke at erosjon i dette området innebar noen vesentlig fare for bebyggelsen 
noen hundre meter lenger opp langs bekken – i området Nystulia. Tvert om tilsa både 
fareklassifiseringen fra NGI og Norconsult-rapporten fra 2019 at dette antakelig ikke var et spesielt 
kritisk felt i en kommune som generelt har mange områder med kvikkleire i grunnen. 
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Når det gjelder skredsonene, ligger det selvfølgelig i sakens natur at en slik områdeklassifisering gjelder 
generelt for et helt område, som det kan være variasjoner innenfor. Jeg kan likevel ikke se at den 
informasjonen kommunen satt på i årene etter 2011, tilsa at kommunen vesentlig har tilsidesatt sine 
plikter når ikke nedre deler av Tistilbekken har vært fulgt opp med andre tiltak enn de generelle tiltakene 
for å dempe vannføringen i bekken. Iallfall kan ikke kommunen klandres vesentlig for å ha oppfattet det 
slik. Som nevnt var varselet fra grunneier fra 2011 tydelig, men det kom i tiden etterpå ingen tilsvarende 
varsler om mulig større kvikkleireskred. 

Videre var det heller ikke farepotensialet synliggjort ved for eksempel større utglidninger i perioden før 
skredet, og det var ingen tiltak som var satt i gang som økte faren for skred i den perioden det skjedde. 
Det var nedbørmengdene høsten 2020 som var kritiske, og de var selvsagt egnet til å øke faren for skred 
i alle potensielt utsatte områder i kommunen. 

I den grad kommunens ansvar for å forebygge naturkatastrofe gjelder også overfor eksisterende 
bebyggelse, og da på privat eiendom, kan jeg ikke se at den informasjonen Gjerdrum kommune hadde 
om det området der skredet senere startet, var slik at det utløste en rettslig plikt for kommunen til å 
gjennomføre tiltak akkurat der. Verken bestemmelsene om brudd på tjenesteplikt eller bestemmelsene 
om brudd på en annen særlig påhvilende plikt er derfor overtrådt. 

Det er etter dette ikke nødvendig å gå nærmere inn spørsmål som skyldkrav etter de aktuelle 
straffebestemmelsene, innholdet av en eventuell handleplikt, årsakssammenheng og foreldelse. De 
særlige vurderinger som gjelder for foretak som nevnt i straffeloven § 28, er det heller ikke aktuelt å gå 
inn på.  

Etter dette henlegges saken som intet straffbart forhold bevist, kode 103. 

Gjerdrum kommune og andre som har fått innsyn i saken på grunn av interesser i utfallet, er underrettet 
om avgjørelsen og klageadgangen.

Oslo statsadvokatembeter, 14. november 2022
Andreas Schei

Dokumentet er sendt i kopi til: 
Gjerdrum kommune, 2022 GJERDRUM
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