
Informasjon til beboere på Scandic 17. februar 2021 
 

Informasjon fra kommunen 
Vi legger all informasjon på kommunens hjemmeside og bruker også kommunens Facebook-side til å 

spre informasjonen. Vi har også laget en rekke videoer med nyttig informasjon. Disse ligger også på 

nettsiden. 

Vi oppfordrer alle som er digitale til å hjelpe ikke-digitale innbyggere til å oppsøke informasjonen. 

Evakueringsområdet 
Store deler av Ask ble evakuert etter skredet 30. desember 2020. I dagene etterpå hadde vi også en 

evakueringssone nord i bygda i området Kogstad. Dette var en hendelse uten sammenheng med 

raset.  

Evakueringen har blitt opphevet i flere faser. Det er politiet som har myndighet til å evakuere og å 

oppheve evakuering. Politiet fatter disse beslutningene på anbefalinger fra NVE som er geoteknisk 

fagmyndighet og har jobbet med skredet i Gjerdrum helt siden 30. desember. 

Evakueringsområdet i nord / mot bebyggelsen er per i dag slik: 

 

Gjerdrum bo- og behandlingssenter 
Hele bygget til Gjerdrum bo- og behandlingssenter er utenfor evakueringslinja. Også 

omsorgsboligene på denne adressen er frigitt. 

Kommunen har etter oppheving av evakueringen i området hatt flere gjennomganger av bygget, også 

med spesialiserte takstfolk og rådgivende byggingeniører. Fagmiljøene er enige om at bygget er i god 

stand og er trygt å ta i bruk igjen. Basert på den faglige anbefalingen om bygget og NVEs vurdering 

om at grunnen er trygg, har kommunen besluttet at tjenestene kan flytte inn igjen så snart som 

mulig. 

Legesenteret åpnet opp igjen i sine egne lokaler mandag 15. februar.  

Mange av beboere på sykehjemmet og i omsorgsboligene har flyttet flere ganger siden skredet, og vi 

vil nå la det gå litt tid før tilbakeflytting. Øvrige avdelinger innenfor helse, mestring og omsorg flytter 

inn i bygget så snart det er praktisk mulig og etter hvert som lokalene blir rengjort og ryddet. 

Helsestasjonen skal også inn i bo- og behandlingssenteret, men disse lokalene er ikke helt klare.  



Planen for nye omsorgsboliger 
Boligene i Bo- og behandlingssenteret er klare får innflytting så snart de er sjekket teknisk, rengjort 

og tilbakeflytting av eiendeler er ferdig (hvis de er flyttet ut). 

Når det gjelder øvrige omsorgsboliger jobber kommunens eiendomsavdeling med ulike planer som vi 

må få komme tilbake til. 

Sikring av bygninger og eiendeler 
Forsikringsbransjen har gjennomført det som kalles restverdiredning, dvs. tiltak for å hindre større 

skader på bygninger og eiendeler. Det vil si at mange eiendeler i bygningene er reddet ut og 

overlevert til eier / lagret. Alle som har private eiendeler eller hus/leilighet som er skadet, må 

kontakte sitt forsikringsselskap og avklare hvordan de skal få erstattet verdiene.  

Det vil i tiden framover bli ryddet i skredgropa, både bygningsrester og eiendeler. Dette arbeidet vil 

gjøres av en profesjonell entreprenør som både kan fjerne store bygningsdeler og personlige 

eiendeler på en trygg og god måte. Private eiendeler vil bli tatt vare på og levert til eierne så sant det 

er mulig. 

Eiendommer i områder som fremdeles er evakuert 
Hvis hus er ødelagt, er det forsikringen av boligen som dekker det. Hvis byggegrunnen har blitt 

ustabil, vil det også være en forsikringssak. Setningsskader i bygninger er også noe du må kontakte 

forsikringsselskapet ditt om. 

Når det gjelder bygge- og deleforbudet det er varslet om, vil hvilke boliger som blir inkludert i dette, 

avhenge av sikringsarbeidet i skredgropa. 

Sikringsarbeid i skredområdet 
NVE jobber for tiden med flere typer sikringsarbeid i skredgropa. De skal fram mot sommeren 

planlegge de arbeidene som skal gjøres i skredområdet for å sikre området mot ytterligere skader og 

tilrettelegge for framtidig bruk av området.  

Når NVE er klare med dette arbeidet, kan vi si mer om hvilke boliger i området som det blir mulig å 

flytte inn igjen i. 

Betaling for oppholdet på Scandic 
Dere som har innboforsikring får oppholdet på Scandic dekket gjennom forsikringen deres. 

Kommunen vil legge ut for beboere som ikke har forsikring og fakturere beboerne for normal husleie 

for perioden dere har bodd på hotellet. Med normal husleie mener vi den samme husleien dere 

betalte mens dere bodde i omsorgsboligen. 

Innboforsikring 
Vi har fått beskjed om at flere av beboerne ikke har innboforsikringen. Dersom dere ikke har egne 

midler, er det mulig å få individuelle møter om dette og søke NAV om bistand.  

Støtte gis etter sosialtjenesteloven. Loven dekker ikke innbo hvis dere har egne oppsparte midler. 
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