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Refusjon av utgifter til midlertidig bolig for rasutsatte på Gjerdrum 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har blitt kontaktet av Sameiet Nystulia 3, som 

ligger like nord for evakueringssonen som ble etablert etter kvikkleireskredet på Ask i 

Gjerdrum. Beboerne i sameiet er sterkt preget etter raset, og noen er engstelige for å flytte 

tilbake til boligene sine. I møte med kommunal- og moderniseringsministeren 23. april, ba 

beboerne om økonomisk støtte til å dekke midlertidige boutgifter for de som ønsker å bo et 

annet sted til situasjonen er mer avklart.  

 

NVE og andre geotekniske fagmiljøer har gjort grundige undersøkelser i området, og slår fast 

at det er trygt å flytte tilbake til boliger utenfor evakueringssonen. Det faglige grunnlaget for 

evakueringssonen fremgår av NVE Ekstern rapport 2/2021, hvor det er «vurdert hvor langt 

eksisterende skred kan forplante seg videre bakover (maksimal potensiell skredutvidelse). 

Vurderingene har tatt utgangspunkt i etablerte geotekniske metoder sammen med resultater 

fra omfattende grunnundersøkelser som har kartlagt kvikkleirens beliggenhet i grunnen. […] 

På bakgrunn av dette er det fastsatt områder som det er helt trygt å flytte tilbake til.»  

 

I vurderingene er det inkludert en sikkerhetsmargin for å ta høyde for usikkerheter i metode 

og grunnlag, på samme måte som ved annen geoteknisk prosjektering. 

 

Departementet legger fagetatenes vurdering til grunn. Vi har imidlertid forståelse for at 

enkelte beboere opplever utrygghet. På bakgrunn av den tragiske og ekstraordinære 

hendelsen, vil departementet kunne kompensere Gjerdrum kommune for merkostnader 

knyttet til å dekke et alternativt botilbud for husstandene i de byggene som ligger aller 

nærmest grensen for evakueringssonen. Dette vil i første omgang gjelde ut 2021.  
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Side 2 
 

Videre prosess 

Departementet ber statsforvalteren om å følge opp denne saken overfor kommunen. Vi 

oppfordrer kommunen til å ta kontakt med aktuelle beboere og informere om muligheten til å 

få dekket utgiftene via kommunen til en midlertidig bolig et annet sted, i første omgang ut 

2021. Vi ber kommunen om å vurdere hvilke bygninger som bør omfattes av dette tilbudet, 

men understreker at tilbudet er avgrenset til de som bor aller nærmest grensen for 

evakueringssonen. Vi ber videre om at kommunen avklarer avgrensningen med 

statsforvalteren før det gis endelig tilsagn om støtte til de som ønsker å benytte seg av 

muligheten.  

 

Vi legger til grunn at de midlertidige boligene vil ha normal standard og leiekostnad, ut fra 

forholdene. Vi gjør oppmerksom på at departementet ikke kan dekke innbyggernes 

bokostnader direkte. 

 

Kommunens eventuelle søknad om refusjon sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

 

Skjønnsmidlene som gis for å dekke midlertidige boutgifter i denne saken, kommer i tillegg til 

kompensasjonen Gjerdrum kommune ellers vil motta i etterkant av raset.  

 

Dette brevet sendes i kopi til Olje- og energidepartementet, Gjerdrum kommune og 

Advokatfirmaet Lippestad, som representerer Sameiet Nystulia 3.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Grete Lilleschulstad (e.f.) 

underdirektør 

 

 

Lars Tore Rydland 

utredningsleder 
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