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1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 

1.1 Bakgrunn 

Denne utredningen er utarbeidet av Advokatfirmaet Wiersholm AS ("Wiersholm") på vegne av 

Gjerdrum kommune.  

Bakgrunnen for utredningen er at kommunen ble siktet av Øst politidistrikt 20. januar 2022 for 

overtredelse av straffeloven (1902) § 150 første ledd, jf. fjerde ledd, jf. straffeloven (1902) § 48a for 

tidsrommet 17. april 2008 til 1. oktober 2015, og brudd på straffeloven (2005) § 173, jf. straffeloven 

(2005) § 27, for tidsrommet 1. oktober 2015 til 30. desember 2020.1 

I pressemelding fra Øst politidistrikt om siktelsen fremgår det at straffebestemmelsene sammenholdes 

med naturskadeloven § 20.2 Om bakgrunnen for siktelsen heter det at den omhandler manglende 

oppfølging fra kommunens side av det siktelsen omtaler som varsler i årene forut for skredulykken i 

Gjerdrum natt til 30. desember 2020. Videre heter det at siktelsen ikke sier at kommunen aktivt har 

forårsaket noe skred, eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser.3 

1.2 Sammenfatning og konklusjon 

1.2.1 Overordnet 

Wiersholms vurdering er at det verken rettslig eller faktisk er grunnlag for å straffe Gjerdrum kommune.  

Bildet som siktelsen tegner av sakens faktiske forhold er ubalansert og misvisende. En nærmere 

analyse av innholdet i en rekke av "varslene", viser at det rent faktisk ikke er tale om noe som er 

naturlig å omtale som et varsel. Flere dreier seg om rapporter kommunen selv har bestilt, og for øvrig 

gjelder det henvendelser som knytter seg til lokale utfordringer eller som må forstås i en kontekst som 

gjør at de stiller seg i et annet lys enn det siktelsen kan gi inntrykk av, herunder henvendelsen fra 

grunneier i 2011. 

Videre har kommunen systematisk fulgt opp henvendelser, foretatt rimelige vurderinger og opptrådt i 

samsvar med det enhver annen sammenlignbar kommune ville gjort i samme situasjon. Til bildet hører 

det at skredet krysset kvikkleiresonegrensene som var angitt av fagekspertene, noe som forut for 

skredet ikke ble vurdert som mulig. Risikobildet kommunen opererte i den gang tilsa på ingen måte en 

risiko for et skred eller et skred av det omfang som skjedde. Skredet var verken forutsigbart for 

fagmiljøene eller kommunen.  

Gjerdrum kommune ble utsatt for en skredulykke, og kommunen kan ikke klandres for at ulykken 

inntraff eller for oppfølgingen i forkant. Dette er i alle tilfeller til hinder for foretaksstraff.  

For øvrig er det flere andre grunner til at det ikke er grunnlag for å straffe kommunen. Kommunen har 

opptrådt i samsvar med loven. Det foreligger ingen juridisk plikt for kommuner til å iverksette tiltak for 

å sikre eksisterende bebyggelse, og hvert fall ikke noen straffesanksjonert plikt til dette. Det foreligger 

ei heller noen rettslige krav til et system for å håndtere eller systematisere henvendelser om naturfarer, 

slik siktelsen kan gi inntrykk av. Siktelsens straffebud er myntet på misbruk av offentlig myndighet, og 

ment for helt andre forhold enn det en står overfor her. Det er også andre rettslige hindre i veien for 

straff. 

                                                      

1 Siktelse – Gjerdrum kommune, Dok. nr. 12,01, 20. januar 2022 inntatt i påtaledokumenter fra Øst politidistrikt datert 24. januar 

2022. Straffebudene er inntatt nedenfor. 

2 Pressemelding fra Øst politidistrikt datert 2. februar 2022. Naturskadeloven § 20 nevnes ikke i siktelsen. 

3 Se nærmere om siktelsen under utredningens punkt 4 om sakens faktiske forhold. 
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På vegne av Gjerdrum kommune anmoder Wiersholm om at siktelsen frafalles, og at saken henlegges 

med begrunnelsen at det ikke foreligger noe straffbart forhold. 

1.2.2 Utredningens hovedpunkter 

Wiersholms vurderinger og konklusjoner gjengis sammenfattet nedenfor.  

Om rammene for håndtering av kvikkleirerisiko i Norge: 

 En rekke aktører har ansvar og oppgaver når det gjelder naturfarer i Norge, både på 
nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Kommunene er blant disse, men deres 
oppgaver suppleres og avhenger av andre, herunder NVE som står for bl.a. 
faresonekartlegginger, veiledning og bistandsordningen for sikringstiltak. 

 Grunneier har det det primære ansvaret for å sikre egen eiendom. Ansvarsforholdene 
mellom myndighetsaktørene, som NVE og kommunene, er overlappende og uklare. 

 Sikring av eksisterende bebyggelse mot naturfare er et område som har vært 
underprioritert og underfinansiert av Stortinget og sentrale myndigheter over lang tid. I 
tillegg til mangel på bevilgninger, er lovgivning, veiledning, risikokartlegginger og det 
generelle kunnskapsgrunnlaget mangelfullt. 

 Kommunene har ingen rettslig plikt til å iverksette tiltak mot naturfarer for eksisterende 
bebyggelse. Det foreligger ei heller noen rettslige krav til et system for å håndtere eller 
systematisere henvendelser om naturfarer. 

 Videre mangler kommunene faktiske, rettslige og økonomiske virkemidler. Kommuner 
har sine rettslige og faktiske verktøy for å møte naturfarer i plan- og bygningsloven. 
Dette gjelder imidlertid kun tiltak mot ny bebyggelse, og ikke eksisterende bebyggelse. 

 Lovgivers system er at naturfarer primært møtes med erstatning og ikke forebygging. 
Gjerdrum-utvalget mener at dagens risikobilde er større enn det som kan aksepteres, 
og kommer med flere anbefalinger til sentrale myndigheter om økt finansiering og andre 
tiltak. 

Om siktelsens faktiske forhold: 

 På starten av 2000-tallet ble det gjennomført et program for økt sikkerhet mot leirskred, 
der kvikkleiresoner i Norge ble kartlagt. 14. januar 2005 utarbeidet NGI på vegne av 
NVE et program for økt sikkerhet mot leirskred for Gjerdrum kommune, der det ble 
foretatt en inndeling av nye kvikkleiresoner. Kvikkleiresonene anga mulige skredfarlige 
områder, og en sone anga antatt maksimal utbredelse av et skred.  

 To av sonene som skredet gikk i, ble i 2009 nedklassifisert til lav faregrad av NGI som 
følge av utført sikring samt i forbindelse med vurderinger utført i plansaker og 
grunnundersøkelser. 

 Gjerdrum-skredet forplantet seg gjennom tre av kvikkleiresonene som var angitt av NGI. 
Dette ble forut for Gjerdrum-skredet ikke vurdert som mulig av NVE, NGI og 
fagmiljøene. Dette representerer ny kunnskap om skredutvikling og er en viktig lærdom 
fra Gjerdrum-skredet.  

 Risikobildet kommunen opererte i den gang, tilsa med andre ord på ingen måte fare for 
et skred av det omfang som faktisk skjedde, og skredets utbredelse var verken 
forutsigbar for fagmiljøene eller for kommunen.  

 Kommunens oppfølging har uansett vært adekvat og i tråd med det som kan forventes 
på området. 

 Gjerdrum kommune har systematisk fulgt opp risiko knyttet til kvikkleire og rasfare i 
utbyggingsprosesser og kommunalt rammeverk fra 2002 i tråd med kommunens plikter 
etter plan- og bygningsloven og de anbefalinger som er gitt fra NVE og NGI. 
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 Kommunen følger også systematisk opp henvendelser som kommunen mottar. 
Henvendelser fra grunneiere følges normalt opp med en befaring der faglig fordeling 
internt i kommunen og ansvarsforhold avklares, herunder om kommunen er rett 
adressat for å følge opp anmodningene i henvendelsene.  

 En analyse av det faktiske innholdet i en rekke av "varslene" som det vises til i siktelsen, 
viser at det rent faktisk ikke er tale om noe som er naturlig å omtale som et varsel. Flere 
dreier seg om rapporter som kommunen selv har bestilt, og som har vært en oppfølging 
på området. For øvrig er det enkelte henvendelser som knytter seg til lokale utfordringer, 
men som ikke knytter seg til konkret skredrisiko grunnet erosjon og hvert fall ikke en 
type skredrisiko som den som ble materialisert. En rekke av dokumentene er utarbeidet 
i en helt annen sammenheng enn med tanke på konkret skredrisiko som følge av 
erosjon. Alle henvendelsene må forstås i sin kontekst, herunder meldingen fra grunneier 
i 2011, som tilnærmet samtidig kontaktet kommunen angående ønsket boligutbygging i 
samme område. Det er videre grunn til å påpeke at overvannshåndtering også knytter 
seg til andre forhold enn erosjon i et skredrisikoperspektiv. 

 Det er gjennomgående liten sammenheng mellom henvendelsene og rapportene i 
siktelsen, og det er ikke naturlig å se samtlige i en sammenheng. Det dreier seg også 
om en svært lang tidsperiode, både mellom varslene og sett opp mot når skredet faktisk 
gikk. 

 Utredningen tyder på at politiet ikke har vært kjent med samtlige relevante dokumenter 
under etterforskningen. Nærmest samtlige vitner er avhørt før årsakene til skredet ble 
klarlagt, og det er i svært liten grad gjennomført oppfølgingsavhør av relevante vitner.  
For å sikre at saken opplyses på best mulig måte bør politiet iverksette ytterligere 
etterforskingsskritt dersom siktelsen ikke frafalles. 

Om siktelsens rettslige forhold: 

 Kommunen har ikke brutt naturskadeloven § 20. Naturskadeloven § 20 må tolkes 
innskrenkende og innebærer bl.a.  ingen rettslig plikt til sikringstiltak mot eksisterende 
bebyggelse, slik dette også er lagt til grunn i rettspraksis og etterarbeider. Brudd på 
bestemmelsen er til forskjell fra en rekke andre sektorlover ikke straffebelagt. Dette 
signalet fra lovgiver er viktig. En bro til den alminnelige straffeloven må være lang. Det 
foreligger heller ingen lovfestet plikt til et system for håndtering eller systematisering av 
henvendelser om naturfarer. 

 Straffeloven § 3 er til hinder for anvendelse av straffeloven (1902) § 150 første ledd 
bokstav a. Bestemmelsen er opphevet fordi handlingene den dekket, ikke ble ansett 
hensiktsmessig å straffe så fremt slike handlinger ikke fanges opp av nye straffebud. 
Det har følgelig skjedd en endring til siktedes gunst som gjør at den ikke kan anvendes. 

 Foretaksstraff for brudd på straffeloven § 173 kan ikke ilegges ettersom verken 
skyldkravet eller gjerningsbeskrivelsen i bestemmelsen er oppfylt, jf. straffeloven § 27. 

 Skyldkravet etter straffeloven § 173 er forsett. Det er uklart om et foretak kan straffes 
uten at det underliggende straffebudets skyldkrav om forsett er oppfylt. 
Underrettspraksis og juridisk teori tilsier at forsett kreves; det samme gjør et 
foreliggende lovforslag. Dette var også regelen etter straffeloven (1902) § 48a. Den 
mest nærliggende konklusjonen er at forsett vil kreves for å straffe et foretak etter § 173. 
Ingen har opptrådt forsettlig i denne saken. Skyldkravet er dermed ikke oppfylt og til 
hinder for foretaksstraff. 

 Subsidiært er uansett gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 173 ikke oppfylt. 
Bestemmelsen er rettet mot misbruk av offentlig myndighet. Ordlyd, formål, forarbeider 
og rettspraksis tilsier at bestemmelsens anvendelsesområde ligger på en helt annen 
kant enn det siktelsen angår. Flere forhold tilsier med tyngde at straffeloven § 173 ikke 
er overtrådt. Dette er også til hinder for foretaksstraff. 
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 Generelt står siktelsen i et anstrengt forhold til lovkravet etter Grunnloven og EMK. 
Straffeloven § 173 er et generelt og vidt straffebud myntet på andre situasjoner, og det 
handler om en i beste fall svært uklar (og antagelig ikke-eksisterende) underliggende 
plikt. Hensynet til lovkravet, herunder hensyn til forutberegnelighet, taler klart mot straff. 

 Ovennevnte innvendinger om ordlyd og formål ville gjeldt for straffeloven (1902) § 150 
om den var anvendbar. Paragraf 173 og § 150 er ikke parallelle straffebud. Dette "byttet" 
av straffebud illustrerer at en her befinner seg langt fra disse straffebudenes kjerne. 

 Atter subsidiært så har kommunen ikke opptrådt uaktsomt, og laveste grad av skyld er 
ikke oppfylt. Dette er i alle tilfeller til hinder for foretaksstraff. Gjerdrum-skredet var ikke 
en påregnelig konsekvens for kommunen. Kommunen har fulgt opp henvendelser, 
foretatt vurderinger og ellers opptrådt i samsvar med det enhver forstandig og 
sammenlignbar kommune på området ville gjort i samme situasjon ut fra 
kunnskapsgrunnlag og risikobilde. Det er mange aktører i årsaksbildet. Kommunen må 
kunne basere seg på faresonekartlegginger og risikovurderinger fra fagaktører som 
NVE og NGI.  

 Videre reiser siktelsen kompliserte spørsmål om foreldelse. Spørsmålet er noe uklart, 
men den nærliggende konklusjonen synes være at det er sentrale deler av 
hendelsesforløpet det ikke kan knyttes strafferettslig ansvar til, siden dette er forhold 
som er foreldet. 

 Subsidiært, hvis det legges til grunn at det er grunnlag for foretaksstraff, så bør 

foretaksstraff likevel ikke ilegges ved bruken av "kan"-skjønnet etter straffeloven § 27, 
jf. straffeloven § 28. Foretaksstraff for feil under utøvelse av alminnelig 
forvaltningsvirksomhet er svært lite aktuelt i praksis ifølge forarbeidene. Dette må i 
høyeste grad gjelde for en type forvaltningsvirksomhet som er uklar, sovende og helt 
avhengig av andre aktører. Momentene i "kan"-skjønnet taler for øvrig mot straff, 
herunder manglende grad av skyld, manglende interesse i lovbruddet og at 
prevensjonshensyn i liten grad gjør seg gjeldende. 

1.3 Siktelsens strafferettslige rammer 

Gjerdrum kommune er siktet etter straffeloven (1902) § 150 bokstav a, jf. § 148, jf. § 48a, for 

tidsrommet 2008–2015, og etter straffeloven (2005) § 173, jf. § 27, for tidsrommet 2015–2020. 

Paragraf 150 og § 173 er ikke parallelle straffebud. Straffeloven § 150 er ikke videreført i ny straffelov 

(2005) som sådan. 

Straffeloven (1902) § 150 lyder:  

"Med fengsel inntil 6 år straffes den som framkaller slik fare som nevnt i § 148 

a)  ved å unnlate å utføre en ham påhvilende særlig plikt, 

b)  ved rettstridig å ødelegge, bortta eller beskadige en gjenstand eller et til vegledning 

anbrakt tegn, 

c)  ved å gi eller anbringe falsk tegn, 

d)  ved å anbringe hindring i skipsfarvann, 

e)  ved å forstyrre den sikre drift av skip, buss, jernbane, luftfartøy eller innretninger eller 

anlegg på kontinentalsokkelen eller 

f)  ved å medvirke til slik atferd som nevnt under a-e. 

Voldes slik ulykke som nevnt i § 148, anvendes fengsel inntil 12 år. 
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Forsøk kan straffes på same måte som fullbyrdet forbrytelse. 

Har nogen foretaget en ovennævnt Handling uden at være opmerksom paa Faren eller  

af Uagtsomhed, straffes han med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar" 

Straffeloven (2005) § 173 lyder: 

"Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet  

a)  mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt, 

b)  bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre, 

c)  bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse 

som følge, eller 

d)  på andre måter misbruker offentlig myndighet." 

Skyldkravet etter straffeloven § 173 er forsett, jf. straffeloven § 21.  

Det følger av straffeloven (2005) § 27, tidligere straffeloven (1902) § 48a, at når et straffebud er 

overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. I tillegg til at et 

straffebud må være overtrådt, så kreves det at nødvendig grad av skyld har blitt utvist.4 Hva som er 

nødvendig grad av skyld for å straffe et foretak når det underliggende straffebudet krever forsett, er et 

noe uklart spørsmål.5 

Den strafferettslige bevisbyrden gjelder som i alminnelighet: For å straffe et foretak må det straffbare 

forholdet altså være bevist ut over enhver rimelig tvil. Andre av straffelovens bestemmelser som kan 

være til hinder for straff, slik som straffeloven § 3 om straffelovens anvendelse i tid og reglene om 

foreldelse gjelder også for foretaksstraff.6 

1.4 Wiersholms arbeid 

Wiersholm har utredet sakens rettslige og faktiske sider. 

I arbeidet med faktumkartleggingen har Wiersholm gjennomgått politidokumentene som ble oversendt 

fra politiet til Wiersholm etter at siktelsen ble tatt ut i januar 2022. Wiersholm har også gjennomgått 

dokumentasjon oversendt fra kommunen samt hatt samtaler med nåværende og tidligere ansatte i 

kommunen.  

Advokat Jan Fougner har vært ansvarlig for Wiersholms utredning og har vært bistått i særlig grad av 

advokat Erlend A. Methi og advokat Oda H. Ekre. 

Utredningen kan ikke forstås uttømmende.  

                                                      

4 Av hensyn til EMK art. 7 må det innfortolkes et skyldkrav etter straffeloven § 27, jf. HR-2021-797-A. Straffeloven § 27 første 

ledd annet punktum er følgelig misvisende. 

5 Se nærmere under punkt 8 nedenfor. 

6 Se nærmere under punkt 6 og punkt 12. 
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2. RAMMENE FOR HÅNDTERING AV NATURFARER OG KVIKKLEIRERISIKO 

2.1 Innledning: Ansvarsforhold og risikonivå 

Ansvaret for håndtering av kvikkleirerisiko følger stort sett samme overordnede rammer som annen 

naturefareforvaltning i Norge. Det vil si at det settes opp overordnede mål fra sentrale myndigheter, 

og at disse følges opp med juridiske, praktiske og økonomiske virkemidler. 7 

I den seneste stortingsmeldingen om flom og skred, Meld. St. 15 (2011–2012) "Hvordan leve med 

farene – om flom og skred",8 konstateres det at en i et land som Norge må leve med en viss risiko for 

at flom og skred kan skje, ut fra samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsvurderinger.9 

Det er en rekke aktører som har ansvar og oppgaver når det kommer til å forebygge mot skredrisiko, 

både på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Kommuner er altså aktører som har en rolle, men 

deres rolle er bare en brikke i et langt større bilde, og kommunenes ansvar og oppgaver både 

suppleres og avhenger av en rekke andre aktører, slik som departementene, Norges vassdrag- og 

energidirektorat (NVE), som er nasjonal fagmyndighet for flom- og skredfare, Norges geologiske 

undersøkelse (NGU) samt Norges geotekniske institutt (NGI) og andre fagaktører innenfor 

geotekniske undersøkelser. 10 Grunneiers ansvar til å sikre egen eiendom er også en viktig del av 

bildet.11  

Videre avhenger både nasjonale forvaltningsorganer, fylkeskommunene og kommunenes arbeid på 

dette området i betydelig grad av Stortinget (som bevilgende og lovgivende myndighet) og 

regjeringens prioriteringer.  

I NOU 2022: 3 vurderer Gjerdrum-utvalget at dette er et område som i dag er underfinansiert og 

underprioritert på statlig nivå, noe som har ført til at dagens risikobilde for kvikkleireskred innebærer 

en større risiko enn det som kan aksepteres.12 

Gjerdrum-utvalget foreslår flere tiltak, deriblant betydelig økt finansiering, herunder en økning på 750 

prosent årlig for NVEs tilskudd til sikringstiltak for eksisterende bebyggelse; at det utarbeides en ny 

generasjon kvikkleirekart fra NVE som tar inn over seg lærdommen fra Gjerdrum-skredet om at skred 

kan krysse faresonegrenser; og at dagens uklare ansvarsforhold på området for sikring av 

eksisterende bebyggelse må tydeliggjøres i både en ny lov og en ny veileder. Utvalget foreslår blant 

annet å tydeliggjøre i lov at kommuner ikke har en plikt til å gjennomføre sikringstiltak for eksisterende 

bebyggelse; og å tydeliggjøre at dette er et ansvar som ligger til sentrale myndigheter. 13  

Det går altså et viktig skille mellom sikring av eksisterende bebyggelse og sikring av ny bebyggelse. 

Ansvarsfordelingen for ny bebyggelse, mellom utbygger, kommune, fylkeskommune og stat, er 

betraktelig mer avklart gjennom blant annet plan- og bygningslovens bestemmelser, forskrifter mv. 

                                                      

7 NOU 2022: 3 På trygg grunn, avgitt av det regjeringsnedsatte Gjerdrum-utvalget til Olje- og energidepartementet 28. mars 

2022, s. 66. Denne delen av utredningene er i stor grad basert på omtale i NOU 2022: 3. 

8 Utarbeidet av Olje- og energidepartementet, godkjent i statsråd 30. mars 2012. Innst. 358 S (2011-–2012), 31. mai 2012. 

Behandlet i Stortinget 11. juni 2012. Se nærmere nedenfor. 

9 Meld. St. 15 (2011–2012) bl.a. sammendrag s. 5–8. 

10 NVE og NGU er forvaltningsorganer. NGI er en stiftelse og således en privat aktør. 

11 Se nærmere om de ulike aktørene og ansvarsforholdene i blant annet NOU 2022: 3 kapittel 5 og Meld. St. 15 (2011–2012) 

kapittel 4. Det finnes andre aktører med roller og oppgaver utover dem som nevnes under, f.eks. Naturfareforum. 

12 NOU 2022: 3 s. 11. 

13 NOU 2022: 3 bl.a. pkt. 1.2 med hovedkonklusjoner og anbefalinger. 
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I det videre vil ulike aktørers rolle omtales nærmere. Det vil særlig brukes plass på kommuners rolle 

som følge av utredningens formål. 

2.2 Departementenes overordnede ansvar 

Sektoransvaret for kvikkleirerisiko er fordelt på flere departementer. Olje- og energidepartementet har 

statlig forvaltningsansvar for flom og skred, og har blant annet ansvaret for NVE. Justis- og 

beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunal- og 

distriktsdepartementet er overordnet plan- og bygningsmyndighet og sektordepartement for 

kommunene og fylkeskommunene. Flere andre departement har også ansvar og oppgaver, blant 

annet har Landbruks- og matdepartementet ansvar for Landbruksdirektoratet, som forvalter Statens 

naturskadeordning. Nærings- og fiskeridepartementet er ansvarlig for NGU. 

Departementene skal arbeide systematisk for å ha oversikt over risiko og sårbarhet. De skal 

tilrettelegge og være pådriver for forebyggende og beredskapsmessige tiltak i egen sektor. 

Samfunnssikkerhetsinstruksen presiserer kravene til departementenes arbeid med 

samfunnssikkerhet. 14 Formålet er å styrke samfunnets evne til å forebygge kriser og til å håndtere 

alvorlige hendelser gjennom et helhetlig og koordinert arbeid med samfunnssikkerhet. Instruksen 

krever blant annet at det enkelte departement skal avklare og beskrive sentrale roller og 

ansvarsområder innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet i eget departement og sektor; utarbeide og 

vedlikeholde systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) innenfor egen sektor, 

herunder knyttet til tilsiktede og utilsiktede hendelser som kan sette liv, helse og materielle verdier i 

fare; iverksette nødvendige og kompenserende tiltak som reduserer risikoen for uønskede hendelser; 

utarbeide mål for samfunnssikkerhetsarbeidet; koordinere eget arbeid med forebygging, beredskap 

og krisehåndtering; og fremme kunnskapsbasert arbeid, forskning og utvikling. 

I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) tilsynsrapport om Olje- og 

energidepartementets samfunnssikkerhetsarbeid fra 2020 fremgår det at departementet gjorde en 

ROS-analyse innenfor risikoområdet flom og skred i 2010 som ble oppdatert i 2013. Den har så langt 

ikke blitt oppdatert etter dette. DSB mente at departementet burde vurdere hyppigere oppdateringer 

av ROS-analysen innenfor flom og skred i lys av de pågående klimaendringene. 15 

ROS-analyser er et verktøy for å kartlegge risiko og sårbarhet, som brukes innenfor en rekke ulike 

områder. Andre relevante ROS-analyser i denne sammenheng, som omtales nærmere under, er 

kravet til overordnet ROS-analyse for fylkeskommuner, kravet til helhetlig ROS-analyse for kommuner 

og kravet til ROS-analyser i tilknytning til utbygginger etter plan- og bygningsloven, som normalt den 

enkelte utbygger forestår.  

2.3 Stortingets prioriteringer 

Rammene for departementenes og andre myndighetsaktørers oppgaver når det kommer til håndtering 

av kvikkleirerisiko, settes av Stortinget og regjeringen gjennom statsbudsjettet, stortingsmeldinger, 

lovgivning og generell politisk prioritering i avveiingen med andre hensyn og interesser. 

Siste stortingsmelding vedrørende arbeid med flom og skred kom altså for drøye ti år siden i Meld. St. 

15 (2011–2012) "Hvordan leve med farene – om flom og skred". Slik meldingens tittel viser, fastlås 

det at flom og skred er naturlige prosesser, og i et land som Norge må en leve med faren for at flom 

og skred kan inntreffe. Det ble den gang pekt på at mer enn 150 000 mennesker bodde i områder 

utsatt for flom eller skred, og at det ikke er mulig å oppnå tilsvarende sikkerhetsnivå for eksisterende 

bebyggelse som ved nybygging. Dette tallet har senere økt. Ifølge nylige tall fra en undersøkelse 

                                                      

14 Instruks for departmentetens arbeid med samfunnssikkerhet, FOR-2017-03-10-312.  

15 Se omtale i NOU 2022: 3 s. 67. 
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gjennomført av Riksrevisjonen om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse 

til et klima i endring, er 191 000 bygninger i Norge innenfor områder med fare for flom, skred, kvikkleire 

og stormflo. 54 000 av disse knytter seg til kvikkleirefare.16 110 000 mennesker bor i kartlagte 

kvikkleiresoner. Det er totalt 2375 kartlagte faresoner for kvikkleireskred.17 Denne farekartleggingen, 

som NVE er ansvarlig for, er ikke komplett. Derfor er risikobildet også større enn farekartleggingene 

gir uttrykk for.18 For å gi en bedre illustrasjon av risikobildet kan det nevnes at 2,8 millioner mennesker 

bor i områder med muligheter for marin leire, der kvikkleire kan finnes.  

Det er en stor forskjell på å sikre ny bebyggelse mot naturfare og på å sikre eksisterende bebyggelse. 

Førstnevnte er et område der en har et helt annet faktisk og rettslig verktøyskrin, og et område som 

er langt mer avklart og regulert, særlig gjennom plan- og bygningslovens bestemmelser. Plan- og 

bygningsloven med forskrifter fastsetter blant annet kvantifiserte sikkerhetskrav med tanke på risiko. 

For eksisterende bebyggelse finnes ikke tilsvarende uttrykk for hva som er en akseptabel risiko. Store 

deler av bebyggelsen i Norge ble bygget på et tidspunkt før det ble oppstilt særlige krav om dette. 

Generelle krav om å ivareta naturfare ble forsterket i 1985 og ytterligere konkretisert i 2010 gjennom 

TEK10 (nå TEK17). Dette inkluderer om lag 143 000 av de nevnte 191 000 bygningene innenfor 

fareområder, herunder 39 000 av 54 000 bygninger i kvikkleireområder.19 

I stortingsmeldingen heter det at selv om det ideelt sett skulle være mulig å oppnå samme 

sikkerhetsnivå for eksisterende bebyggelse som for ny bebyggelse, så er ikke dette 

samfunnsøkonomisk mulig, og at det må foretas kost-nytte-vurderinger.20 Det pekes på at ved siden 

av effekten av sikkerhet, så kan sikringstiltak ha negative konsekvenser for andre interesser, som 

miljø, og at sikringstiltak må vurderes på linje med andre inngrep.21  

Av stortingsmeldingen fremgår det at ansvarsforholdene for sikring av eksisterende bebyggelse er 

uklare, herunder innholdet av naturskadeloven § 20, og at det vil iverksettes et lovarbeid for å utrede 

og avklare ansvarsforholdet. Stortinget trakk frem samme behov og uttalte at en så frem mot et slikt 

lovarbeid. Det ble også pekt på behovet for gode samfunnsøkonomiske analyser og kost-nytte-

vurderinger.22 Til tross for dette har intet lovarbeid blitt iverksatt, ingen oppfølging har skjedd utad siden 

den gang, og uklarhetene har bestått. Dette omtales nærmere nedenfor. 

I Meld. St. 10 (2016–2017) "Risiko i et trygt samfunn" gjennomgås risiko på ulike samfunnsområder.23 

Et av disse samfunnsområdene er risiko for alvorlige naturhendelser, andre er digitale sårbarheter, 

alvorlig kriminalitet og smittsomme sykdommer. I kapittel 7 om alvorlige naturhendelser trekkes plan- 

og bygningsloven frem som det sentrale virkemidlet for å møte naturhendelser gjennom god 

planlegging, og her har kommunene en sentral rolle, slik det gjennomgås nedenfor. I tillegg omtales 

sivilbeskyttelsesloven og NVEs bistand. I meldingen påpekes det at det ikke er noen juridisk plikt for 

kommunene å sikre eksisterende bebyggelse, men for øvrig behandles reelt sett ikke problemstillinger 

                                                      

16 Dokument 3:6 (2021–2022), Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og 

bebyggelse til et klima i endring, s. 49 (heretter "Riksrevisjonen (2022)"). 

17 NOU 2022: 3 s. 54. 

18 Ibid. 

19 Riksrevisjonen (2022) s. 49. 

20 Meld. St. 15 (2011 – 2012) s. 29. 

21 Meld. St. 15 (2011 – 2012) s. 8 og 9. 

22 Se bl.a. Innst. 358 S (2011–2012) s. 7 og fra debatten i Stortinget – Møte mandag 11. juni 2012 kl. 10, Sak nr. 4 [kl. 12:14:33], 

med uttalelser fra blant annet Høyre (Meling, saksordfører i komiteen), Fremskrittspartiet (Grimstad), SV (Egeland), Krf 

(Hjemdal) og Senterpartiet (Borten Moe, statsråd). 

23 Utarbeidet av Justs- og beredskapsdepartementet, godkjent i statsråd 9. desember 2016. 
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knyttet til eksisterende bebyggelse, for eksempel omtales ikke naturskadeloven, ut over at det påpekes 

at det trengs bedre insentiver for å forebygge skader på eksisterende bebyggelse.24 Dette omtales 

nærmere nedenfor. 

I NOU 2022: 3 vurderer Gjerdrum-utvalget at kvikkleireområdet, særlig når det gjelder tiltak for 

eksisterende bebyggelse, er et område som i dag er underfinansiert og underprioritert av Stortinget 

og sentrale myndigheter. Dette har ført til at dagens risikobilde for kvikkleireskred innebærer en større 

risiko enn det som kan aksepteres etter Gjerdrum-utvalgets vurdering.25 Lignende vurderinger foretas 

av Riksrevisjonen i deres nylige undersøkelse av myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur 

og bebyggelse til et klima i endring.26 

2.4 NVE og andre fagaktører 

2.4.1 NVEs rolle overordnet 

NVE har det statlige forvaltningsansvaret for forebygging av skader som følge av alle typer skred. NVE 

ble nasjonal skredmyndighet i 2009. En del av bakgrunnen for dette var å øke bistanden til 

kommunene med tanke på skredfare. I lovarbeidet ble det presisert at dette var noe som ville ta flere 

år, og at det ikke var mulig å oppnå full trygget mot farer og skader i samfunnet.27  

En av NVEs hovedoppgaver er ansvaret for den statlige farekartleggingen for flom og skred, inklusiv 

kvikkleirekartlegging.28 NVE forvalter også den statlige bistandsordningen for å sikre eksisterende 

bebyggelse. NVE har en rekke øvrige oppgaver når det kommer til forebygging av skred, herunder å 

øke kunnskapen om skredfare og bidra til at det tas tilstrekkelig hensyn til skredfare gjennom 

rådgivning. NVE er høringsinstans i plansaker og står for kvikkleireveilederen i planprosesser, se også 

nedenfor i tilknytning til plan- og bygningsloven. 

NVE er også vassdragsmyndighet etter vannressursloven, som har til formål å sikre en forsvarlig bruk 

og forvaltning av vassdrag, herunder når det kommer til å sikre mot inngrep i vassdrag som bekker. 

2.4.2 NVEs bistandsordning for å sikre eksisterende bebyggelse 

NVE forvalter årlig midler som bevilges av Stortinget over statsbudsjettet til sikringstiltak. Midlene kan 

gis til både kommuner og private, men ordningen er ikke rettighetsbasert og ikke lovregulert, og 

rammene fastsettes av Stortinget i statsbudsjettet. NVE skal legge en risikobasert tilnærming til grunn, 

og prioritere innsats og tiltak ut fra kost-nytte-vurderinger. NVE gjennomfører også såkalte krise- og 

hastetiltak. Krisetiltak er tiltak som er nødvendige for å avverge overhengende fare umiddelbart før, 

under og rett etter flom- og skredhendelser. Det er en egen post for midler til slike hastetiltak.29  

NVEs bistand til å sikre eksisterende bebyggelse kan enten gis i form av at NVE utreder, planlegger 

og gjennomfører sikringstiltaket på vegne av kommunen, eller ved å gi økonomisk tilskudd der 

kommunen eller private tar på seg ansvaret for utredning, planlegging og gjennomføring av tiltak. NVE 

dekker normalt inntil 80 prosent av kostnadene, mens resterende må dekkes av kommunen eller den 

private. Hvis sikringstiltaket legger til rette for ny utbygging i tillegg til å sikre eksisterende bebyggelse, 

kan NVE redusere den statlige andelen ytterligere.30 

                                                      

24 Meld. St. 10 (2016–2017) s. 80. 

25 NOU 2022: 3 s. 11. 

26 Riksrevisjonen (2022), bl.a. anbefalinger på s. 9 og anbefalinger på s. 24. 

27 Ot.prp. nr.9 (2008 – 2009), se også omtale i NOU 2022: 3 s. 68. Se også utredningens del om naturskadeloven § 20. 

28 Se også NOU 2022: 3 s. 67–68. 

29 Se nærmere i NOU 2022: 3 s. 184. 

30 Ibid. s. 184–185. 
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Ettersom bistand til sikringstiltak ikke er rettighetsbasert, og størrelsen og omfanget av NVEs bistand 

avhenger av Stortinget bevilgninger i statsbudsjettet, så må altså NVE foreta prioriteringer. Innmeldte 

behov til NVE er større enn bevilgningene, og hvert år avslås mange søknader fordi midlene ikke 

strekker til. Praksis viser at omtrent halvparten av alle søknader om finansering av sikringstiltak avslås 

av NVE, herunder ca. halvparten av søknader fra kommuner.31 Praksis viser også at NVE mottar 

relativt få søknader om kvikkleiresikring, og her avslås også omentrent halvparten av søknadene. NVE 

antar at dette skyldes at kvikkleiresikring er krevende saker for kommuner og privatpersoner å ta tak i 

på egen hånd. NVEs bistandsordning, der NVE utreder og gjennomfører sikringstiltaket selv, kan 

derfor være mest relevant i denne sammenheng.32  

Stortingets bevilgninger til NVE for å finansiere nødvendige sikringstiltak for eksisterende bebyggelse 

er ifølge Gjerdrum-utvalget "uakseptabelt lavt", og Gjerdrum-utvalget anbefaler at bevilgningene økes 

til NOK 1,5 mrd. i året, fra tidligere NOK 200 mill. (en økning på ca. 750 %).33  

2.4.3 NVEs farekartlegging og bistanden fra NGU og NGI 

NVEs statlige farekartlegging tar utgangspunkt i områder med eksisterende bebyggelse, og der 

forholdene fra naturens side medfører størst risiko. Som en del av den statlige farekartleggingen 

utarbeider NVE kart som viser områder der det kan være fare for flom eller skred (aktsomhetskart), og 

kart hvor det er påvist naturfare (faresonekart). I dag er det som nevnt 2375 kartlagte faresoner for 

kvikkleireskred. Karleggingen er ikke komplett.34 

Kartene skal hjelpe kommunene og andre med å identifisere og vurdere områder med risiko for 

naturfare.35 Kartleggingsarbeidet skjer i et samspill mellom flere aktører, herunder i samarbeid med 

NGU.36  

NGU kartlegger og sprer kunnskap om Norges geologi og skal dekke samfunnets behov for geologisk 

basiskunnskap. Kartverket har ansvar for forvaltning av nasjonale kartdata og geografisk informasjon, 

og deres modeller brukes blant annet til skredanalyser.  

NVE benytter i stor grad også geotekniske konsulenter, som for eksempel NGI i 

kvikkleirekartleggingen.37 NGI er en stiftelse og en privat aktør og ikke et forvaltningsorgan. NGI 

benyttes i omfattende grad både av NVE, kommuner og utbyggere i geotekniske vurderinger og er slik 

sett en viktig premissleverandør for kompetanse og vurderinger på feltet.  

NVEs arbeid med kartlegging er ikke lovregulert, men styres av de årlige bevilgningene over 

statsbudsjettet.38 

2.4.4 DSB og andre aktører 

DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og skal ha oversikt over risiko og sårbarheter 

i samfunnet, herunder føre tilsyn med departementets samfunnssikkerhetsarbeid og følge opp 

                                                      

31 Ibid. s. 185. 

32 Ibid. s. 186. 

33 Ibid. s. 192. I 2022 har tallet alt økt til NOK 300 mill. 

34 Ibid. s. 54. 

35 Se også Riksrevisjonen (2022) s. 15. 

36 NGU er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Se nærmere om rollene til NVE og NGU i NOU 

2022: 3 s. 83 flg. 

37 Ibid. s. 82. 

38 Ibid. s. 83. 
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statsforvalterens og kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet. DSB har blant annet flere oppgaver 

etter sivilbeskyttelsesloven. 

Sivilbeskyttelsesloven inneholder en åpning for at Sivilforsvaret og DSB kan pålegge eier og bruker 

av fast eiendom å iverksette egenbeskyttelsestiltak for eiendommen, jf. sivilbeskyttelsesloven § 24, jf. 

§ 34. I forarbeidene nevnes blant annet sikring mot en naturfare som flom som eksempel.39 Et annet 

naturlig eksempel å tenke seg vil da være skredsikring, selv om det ikke nevnes eksplisitt. Hensikten 

med egenbeskyttelsestiltak som er knyttet til den enkelte eiendommen, er å gi beskyttelse mot 

hendelser som kan true personer, dyr, miljø, eiendom og løsøre. Sikringstiltak gjelder både i krigs- og 

fredstid.40 Sivilbeskyttelsesloven omtales nærmere under. 

Det er også verdt å nevne at statlige infrastruktureiere, som Statens vegvesen og Bane NOR, har 

ansvar for sikkerheten knyttet til egen infrastruktur. Andre relevante aktører er Landbruksdirektoratet, 

som forvalter den statlige ordningen som følger av naturskadeerstatningsloven (se nedenfor), og 

Direktoratet for byggkvalitet, som er nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og som blant 

annet forvalter byggteknisk forskrift med tilhørende veiledning. 

2.5 Fylkeskommunalt nivå 

På regionalt nivå skal statsforvalteren påse at kommunene oppfyller plikter etter plan- og 

bygningsloven (bl.a. knyttet til arealplanlegging og krav til ny bebyggelse). Statsforvalteren har ansvar 

for å utarbeide en ROS for fylket. FylkesROS skal danne en felles plattform for å forebygge uønskede 

hendelser og styrke samordningen av det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og 

krisehåndtering. Statsforvalteren leder også fylkesberedskapsrådet, som er et forum for gjensidig 

orientering om beredskapsarbeidet på ulike aktørers ansvarsområder i det enkelte fylke (f.eks. politi, 

helseforetak, brannvesen, Forsvaret, Sivilforsvaret, Heimevernet, NVE, Bane NOR, Statens 

vegvesen, Kartverket, kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner som Røde Kors).  

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for utarbeidelse av regionale planer etter 

plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal gjennom regional planlegging blant annet bidra til 

håndteringen av naturfare på tvers av kommunegrenser.  

2.6 Kommunalt nivå – overordnet 

På kommunalt nivå har kommuner et generelt ansvar for beredskap og krisehåndtering etter 

sivilbeskyttelsesloven, som også inkluderer vurdering og beredskap i tilknytning til skred. Videre har 

kommunen et særlig ansvar for at skredrisiko blir ivaretatt gjennom arealplanlegging og byggesak etter 

plan- og bygningsloven. Videre har kommunen i likhet med andre grunneiere et ansvar for sikkerheten 

til egen eiendom.  Dernest kommer reguleringen i naturskadeloven.  

Kommunenes rolle under henholdsvis sivilbeskyttelsesloven, plan- og bygningsloven og 

naturskadeloven omtales nærmere nedenfor. 

2.7 Sivilbeskyttelsesloven (særlig om kommuners rolle) 

Sivilbeskyttelsesloven har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur 

ved bruk av ikke-materiell makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet 

er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.41 

                                                      

39 Prop. 91 L (2009–2010) pkt. 18 merknader til § 24. 

40 Ibid. 

41 Sivilbeskyttelsesloven § 1. 
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Sivilbeskyttelsesloven gir plikter og oppgaver til en rekke aktører, herunder Sivilforsvaret, DSB, 

kommunene og departementene.  

Kommunenes samfunnssikkerhets- og beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven består forenklet av 

to elementer: Kommunene skal vurdere hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, i 

form av en overordnet ROS-analyse (jf. § 14), og skal utarbeide en beredskapsplan for håndtering av 

uønskede hendelser når disse faktisk har inntruffet (basert på ROS-analysen), jf. § 15. I kommuner 

der det er kvikkleire, vil kvikkleirerisiko typisk inkluderes i ROS-analysen sammen med alle andre 

relevante risikoer en kommune kan være utsatt for både i krig- og fredstid. ROS-analysen skal legges 

til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av 

planer etter plan- og bygningsloven. 

Av forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 følger minimumskrav til ROS-analysen, og av § 4 følger 

krav til beredskapsplanen. Kravene er innrettet mot å sikre en beredskap i kommunen når en uønsket 

hendelse inntreffer. 

Sivilbeskyttelsesloven inneholder altså en plikt til å vurdere risikoer og til å ha en beredskap for dette 

når noe faktisk går galt (en beredskapsplikt). Loven inneholder ingen plikter for kommunen til å 

iverksette tiltak av forebyggende karakter, herunder ingen plikt til å iverksette forebyggende tiltak for 

å redusere risiko som avdekkes i ROS-analysen.42 Det nærmeste en kommer er at det følger av 

forskriftens § 2 femte ledd at kommuner skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende 

og skadebegrensende tiltak.  

Sivilbeskyttelsesloven inneholder derimot som nevnt en åpning for at Sivilforsvaret og DSB kan 

pålegge eier og bruker av fast eiendom å sette i verk egenbeskyttelsestiltak for eiendommen, jf. 

sivilbeskyttelsesloven § 24, jf. § 34. DSB er ikke kjent med at noe slikt pålegg skal ha blitt gitt,43 det er 

heller ikke gitt noen forskrift til bestemmelsen. 

Sivilbeskyttelseslovens krav er svært generelle. Det handler om å utføre en overordnet 

risikokartlegging, og det stilles ikke krav om noen detaljkartlegging på ulike områder. I NOU 2022: 3 

heter det også at selv om kravene om ROS-analyse i sivilbeskyttelsesloven kan tilsi at kommuner 

ideelt sett burde drive en form selvstendig kartlegging av naturfarer i et visst omfang, så skjer dette 

reelt sett ikke i praksis, og det heter at kommunene i helhetlig ROS forholder seg til det risikobildet 

som fremkommer av den nasjonale farekartleggingen fra NVE, soneutredninger i regi av NVE og 

eventuell annen kjent risiko. Det samme indikerer Riksrevisjonens undersøkelse.44 Gjerdrum-utvalget 

viser også til at noen annen løsning neppe heller vil være samfunnsøkonomisk farbar. De aller fleste 

kommuner har lite (om noe) geoteknisk ekspertise, og har følgelig svært begrensede forutsetninger til 

å foreta slike vurderinger på egen hånd.45 

2.8 Plan- og bygningsloven (særlig om kommuners rolle) 

Plan- og bygningsloven regulerer hvordan landets arealer skal anvendes og reguleres. Lovens formål 

er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. 

Loven skal sikre at prosessesene i planlegging og byggesak ivaretar alle relevante hensyn. Dette 

inkluderer hensyn av fysisk, miljømessig, sosial, kulturell og samfunnsmessig art; samt at en skal legge 

til rette for verdiskapning, næringsutvikling, boligbygging, oppvekstvilkår, klimahensyn og 

                                                      

42 Se også Meld. St. 15 (2011 – 2012) og NOU 2022: 3 s. 74 

43 NOU 2022: 3 s. 194. 

44 Riksrevisjonen (2022) s. 14. 

45 Se bl.a. NOU 2022: 3 s. 128 og Riksrevisjonen (2022) s. 14. 
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samfunnssikkerhet.46 Dette er hensyn som ofte vil trekke i ulike retninger, og som må avveies mot 

hverandre. Blant rekken av hensyn som skal ivaretas gjennom plan- og bygningsloven, hører sikker 

byggegrunn. 

Ansvaret for planlegging etter loven er delt mellom kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, med 

overlappende ansvar og oppgaver, jf. plan- og bygningsloven § 3-2, jf. §§ 3-3 til 3-7.  

Av disse har kommunens planlegging til formål å legge til rette for utvikling og samordnet 

oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og 

ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet, jf. § 3-3. 

Av § 11-1 følger det at kommunen skal ha en samlet kommuneplan. Kommuneplanen skal ivareta 

både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i 

kommunal planstrategi og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

Statlig og regional myndighet til å komme med planstrategier og planvedtak følger av plan- og 

bygningsloven kapittel 6-8. Etter § 6-2 kan for eksempel staten gi statlige planretningslinjer for landet 

som helhet eller for et geografisk avgrenset område. 

Arealer er en knapp ressurs, og kommunene må altså ta en rekke ulike hensyn og interesser i 

arealplanleggingen.47 Det har over tid vært et nasjonalt politisk mål om fortetting av boliger og 

sentrumsformål rundt kollektivknutepunkter, og mange sentralt plasserte kommuner har vært 

underlagt nasjonale planretningslinjer og regionale strategier om befolkningsvekst gjennom 

konsentrert utbygging. Dette har i høyeste grad inkludert Gjerdrum kommune med sin sentrale 

plassering nær Oslo og Gardermoen flyplass.48 Gjerdrum kommune er også en betydelig 

landbrukskommune; og utbygging av landbruksareal har også vært en nasjonal politisk målsetning. 

Mulighetsrommet for hvor kommuner kan planlegge framtidige utbygginger, reduseres blant annet 

gjennom krav til dyrket mark.49  

Videre kan bekker eller raviner i leirterreng utgjøre en risiko for områdestabilitet; men eventuelle tiltak 

må avveies mot at raviner er en sårbar rødlistet naturtype der miljøforvaltningen fraråder fysiske 

inngrep.50 Videre frarådes normalt fysiske inngrep i vassdrag. Inngrep i vassdrag vil kunne kreve egne 

tillatelser etter vannressursloven. Inngrep, herunder ulike typer lukking av bekker, kan føre til ulike 

skader, og NVE anbefaler at bekker i prinsippet bør være åpne.51  

Etter hvert som de mest tilgjengelige arealene er utnyttet, vil det innebære at arealer med mer 

krevende grunnforhold blir aktuelle for utbygging. 

Gjennom planprosessen skal alle ulike hensyn komme frem, gjennom medvirkning fra berørte 

myndigheter, organisasjoner og innbyggere, jf. plan- og bygningsloven § 5-1. Ulike aktører vil ha 

myndighet til å kunne gi innspill om ulike hensyn. Forhold som gjelder naturfare, vil ligge til NVE. 

Gjennom innspillene skal kommunen få informasjonsgrunnlag nok til å vurdere hensynene mot 

hverandre. Ved oppstart av arbeid med reguleringsplaner varsles NVE, noe som gir en mulighet for 

NVE til å veilede om relevante temaer. NVE har imidlertid begrenset kapasitet til å gjennomgå alt av 

                                                      

46 Plan- og bygningsloven §§ 1-1 og 3-1. 

47 Se også NOU 2022: 3 s. 127. 

48 Se også Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020 s. 43. 

49 Se også NOU 2022: 3 s. 127. 

50 Ibid. 

51 Se NVEs veileder nr. 1/2021 til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstilltak. 
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konkrete planer.52 NVE kan blant annet fremme innsigelse dersom kommunen ikke oppfyller krav 

knyttet til sikker byggegrunn.53  

Kommunene har ansvar for at kravene til sikkerhet mot skred blir ivaretatt både i kommuneplan, 

reguleringsplan og i den enkelte byggesak. Av plan- og bygningsloven § 11-8 følger det at 

kommuneplanens arealdel i nødvendig utstrekning skal vise hensyn og restriksjoner av betydning for 

bruken av areal (hensynssoner). 

Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal kommunene som planmyndighet ved utarbeidelse av 

utbyggingsplaner påse at ROS-analyser gjennomføres av utbygger. Alternativt kan kommuner selv 

foreta slik analyse, men normalt vil forslagsstiller/utbygger forestå dette i praksis. Utbygger vil ofte la 

seg bistå av fagaktører som NGI der det er relevant. 

Dette er selvstendige ROS-analyser ved utarbeiding av konkrete utbyggingsplaner som kommer i 

tillegg til kommunens helhetlige ROS-analyse etter sivilbeskyttelsesloven for alle typer risikoer (se 

over). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 

til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Kravene 

retter seg altså til risikoen for den nye bebyggelsen; loven stiller ikke selvstendige krav til vurdering av 

risiko for eksisterende bebyggelse. Både NVE og statsforvalteren kan fremme innsigelse om 

mangelfulle ROS-analyser. Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og 

byggesaksbehandling utfyller plan- og bygningslovens bestemmelser om samfunnssikkerhet.  

Som bygningsmyndighet plikter kommunene å sørge for at ny bebyggelse (både nyopprettinger og 

endringer av eksisterende bebyggelse) plasseres i samsvar med lov- og forskriftsfestede 

sikkerhetskrav for skred.  Kravene til sikker byggegrunn følger av plan- og bygningsloven § 28-1 første 

ledd som fastslår at "[g]runn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 

gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak". Av andre ledd følger 

det at "[f]or grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 

opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 

byggegrunn, bebyggelse og uteareal". 

Ovennevnte innebærer at det må gjøres en utredning for å avklare om det er tilstrekkelig sikkerhet i 

området, før kommunen kan gi tillatelse til ny utbygging. Det er tiltakshaver/utbygger som har ansvar 

for at det gjennomføres grundige nok undersøkelser til at sikker byggegrunn kan anses dokumentert. 

Hvis grunnen ikke er tilstrekkelig sikker innebærer ikke dette nødvendigvis at den ikke kan bebygges, 

i praksis vil det ofte innebære at særlige krav/vilkår vil stilles for å påse at byggegrunnen blir tilstrekkelig 

sikker, slik siste del av bestemmelsen viser til. 

Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 gir nærmere krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger som 

skred, se særlig § 7-3. De konkrete kravene og føringene til sikkerhetsnivåer og beregningsmetodikk 

er presisert i veilederen til forskriften, NS-EN 1990 og NS-EN 1997 samt Samferdselsetatens 

regelverk. Videre har NVE utarbeidet veiledere som beskriver hvordan skredfare skal utredes og tas 

hensyn til i arealplanlegging og byggesak, herunder NVEs veileder om sikkerhet mot kvikkleireskred i 

arealplanlegging.54 

                                                      

52 NOU 2022: 3 s. 127. 

53 Ibid. s. 128. 

54 NVEs veileder nr. 1/2019. 
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Plan- og bygningsloven § 20-1 fastslår hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene, og 

dette er en omfattende liste. Slike tiltak er som klar hovedregel søknadspliktige til kommunen, jf. § 20-

2. Alle tiltakene må oppfylle kravene som følger av loven, plankrav og tekniske krav i forskrift. 

Tiltakshavers plikter etter plan- og bygningsloven omtales også nedenfor under grunneiers ansvar. 

Oppsummert: Plan og bygg er altså et velregulert område der en omfattende lov utfylles med både 

forskrifter og inngående veiledning, og der kommunen har et stor rettslig verktøykasse.55 Kommunens 

oppgaver, ansvar og hjemler etter plan- og bygningsloven utgjør derfor også et sentralt virkemiddel 

for å forebygge skader fra flom og skred, slik dette for eksempel illustreres av nevnte omtale i kapittel 

7 om risiko for naturfarer i Meld. St. 10 (2016–2017). Men plan- og bygningslovens reguleringer og 

hjemler knytter seg altså kun til ny eller endret bebyggelse, og gir ikke ansvar eller rettslige verktøy 

inn mot eksisterende bebyggelse. Forskjellen på tiltak rettet mot ny og eksisterende bebyggelse er 

som nevnt sentral, slik dette også påpekes i Meld. St. 15 (2011–2012).56  

2.9 Naturskadeloven (særlig om kommuners rolle) 

Av de få bestemmelsene som naturskadeloven fortsatt innehar, etter at størstedelen av loven ble 

opphevet i 2017 ved innføringen av naturskadeerstatningsloven, angår en kommuners oppgaver 

knyttet til naturskader. Etter naturskadeloven § 20 plikter kommunene "å treffe forholdsregler mot 

naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 28-1, samt 

ved nødvendige sikringstiltak". Første og lengste del av bestemmelsen (før komma) er kun en 

gjengivelse av kommunens plikter etter plan- og bygningsloven i tilknytning til ny eller endret 

bebyggelse. Den delen har følgelig ikke selvstendig rettslig betydning, ut over at den kan sies å 

underbygge at det er i tilknytning til tiltak rettet mot ny bebyggelse at en kommune i all hovedsak har 

sine rettslige verktøy.  

Som nevnt ovenfor iverksetter staten ved NVE krise- eller hastetiltak som sikrer områder der det kan 

konstateres overhengende fare umiddelbart før, under og rett etter en skredhendelse (dette er 

imidlertid per i dag ikke noe som går frem av loven). Hva som gjelder utenfor disse tilfellene, er langt 

mer uklart, og det er stilt spørsmål ved hvorvidt og i hvilken grad siste del av bestemmelsen i 

naturskadeloven § 20 gir kommuner noen plikt til å iverksette tiltak for eksisterende bebyggelse. Selv 

om ordlyden kunne tilsi en viss plikt for kommuner, så gir verken loven eller forarbeidene noen 

eksplisitt veiledning, herunder sies det ikke noe om når en slik plikt eventuelt skulle inntre. 

Det foreligger ei heller noen forskrift eller veileder knyttet til bestemmelsen, og langt på vei dreier dette 

seg om en sovende bestemmelse. Dette skyldes først og fremst manglende prioritering fra sentrale 

myndigheter. 

Bestemmelsen må tolkes i lys av at det i utgangspunktet er grunneiers ansvar å iverksette og bekoste 

nødvendige sikringstiltak på egen grunn, og den må tolkes i lys av naturskadelovens og 

bestemmelsens tilblivelse og bakgrunn. Forarbeidene viser at det er tale om en praktisk begrunnet 

lovgivning om oppgave- og ansvarsfordeling mellom ulike myndighetsaktører, som har overlappende 

oppgaver og ansvar, og siktemålet var å få til en klarere arbeidsdeling. En kommunes oppgaver og 

ansvar både suppleres og avhenger av andre aktører som NVE. 

                                                      

55 Et annet sideliggende og velregulert område, med mye veiledning og rettslige verktøy for en kommune, er forurensningsloven. 

Kommunen har flere roller etter forurensningsloven, og er deriblant forurensningsmyndighet. Kommunen kan gi tillatelser, 

pålegg og vedtak for å sikre at lovens formål om å verne mot forurensning blir ivaretatt. Loven gjelder hovedsakelig forurensning 

fra bygninger og stedbunden virksomhet (og ikke eksempelvis biler). Forurensningsloven utfylles av en svært omfattende 

forskrift (forurensningsforskriften) i tillegg til mye øvrig veiledning fra miljødirektoratet mv. 

56 F.eks. oppsummeringen på s. 7. 
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Et annet viktig tolkningsmoment er at ansvaret som kommunene ble overført ved innføringen av 

bestemmelsen, kun tilsvarte det ansvaret som forut for lovendringen lå til sentrale myndigheter for å 

forebygge naturskade. Dette var et svært begrenset ansvar. Reguleringen hvilte også på en 

forutsetning om at det skulle ytes statlige tilskudd til sikringstiltak. Dette er en forutsetning som ikke er 

levd opp til. 

Videre er en kommunes rettslige verktøykasse svært skral etter naturskadeloven, og naturskadeloven 

§ 20 må også tolkes i lys av dette. For å gripe inn på privat grunn trenger kommunen hjemmel. Den 

eneste hjemmelen en kommune har etter naturskadeloven, er å kunne kreve avstått fast eiendom, jf. 

naturskadeloven § 21. Etter § 24 kan kommunen kreve refusjon for utgiftene. Dette er et drastisk tiltak, 

og det skal mye til før det kan være forholdsmessig å anvende det, jf. bl.a. EMK TP 1 artikkel 1. 

Kommunen mangler for eksempel i dag hjemmel til å pålegge grunneiere å sikre i særlige tilfeller; dette 

da til forskjell fra hjemmelen DSB og Sivilforsvaret som nevnt har etter sivilbeskyttelsesloven. I NOU 

2022: 3 foreslås det nå å innføre en slik påleggskompetanse for kommunene. 

Både i rettspraksis57 og i NOU 2022: 3 konkluderes det med at naturskadeloven § 20 ikke kan forstås 

dit hen at kommuner har en plikt til å gjennomføre sikringstiltak for eksisterende bebyggelse. I Meld. 

St. 15 (2011–2012) fremgår det som nevnt at ansvarsforholdene for sikring av eksisterende 

bebyggelse er uklare, og at dette skulle utredes nærmere, men intet lovarbeid har blitt sendt på høring, 

og ingen oppfølging har blitt kommunisert utad så langt. I stortingsmeldingen fremgår det også at det 

neppe har vært lovgivers intensjon at kommunen skal ha en generell juridisk plikt til å gjennomføre 

sikringstiltak etter naturskadeloven § 20.58 I Meld. St. 10 (2016–2017) heter det at det er ingen juridisk 

plikt for kommunene å sikre eksisterende bebyggelse.59 

I lovforslaget i NOU 2022: 3 foreslås det å tydeliggjøre i lov at kommuner ikke har en plikt til 

sikringstiltak for eksisterende bebyggelse, og at dette er et ansvar som ligger til sentrale myndigheter.  

Oppsummert så må naturskadeloven § 20 tolkes innskrenkende og legger ingen juridisk plikt på 

kommuner til å gjennomføre sikringstiltak for eksisterende bebyggelse. Bestemmelsen omtales 

nærmere nedenfor i utredningen.60 

2.10 Grunneiers ansvar 

Den enkelte grunneier har ansvar for å sikre egen eiendom på generelt grunnlag. I forarbeidene til 

naturskadeloven § 20 heter det: "[d]et praktiske og økonomiske ansvar for gjennomføring av 

sikringstiltak mot naturskade påhviler eieren av den eiendom som skal sikres".61 I Rt. 2011 s. 105 heter 

det: "Ansvaret for å sikre eiendommen påhviler i utgangspunktet grunneieren, men det kan gis 

begrenset tilskudd til sikring, jf. forskrift om sikring mot naturskader § 3 gitt i medhold av 

naturskadeloven § 20".62 I LE-2011-190892 vurderes kommunens eventuelle plikt etter 

naturskadeloven § 20 direkte opp mot grunneiers eget ansvar, og der heter det: "Når det konstateres 

rasfare etter at en eiendom er bebygd, vil det være grunneiers ansvar å iverksette og bekoste 

nødvendige sikringstiltak. Kommunen har ikke noe ansvar etter naturskadeloven for å gjennomføre 

slike tiltak". 

                                                      

57 LE-2011-190892, se nærmere omtale under utredningens punkt 5. 

58 Meld. St. 15 (2011–2012) s. 48–49. 

59 Meld. St. 10 (2016–2017) s. 80. 

60 Utredningens punkt 5. 

61 Ot.prp. nr.12 (1993–1994) s. 19. 

62 Rt. 2011. s. 105 avs. 40. 
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Selv om den enkelte grunneier har et ulovfestet ansvar for å sikre egen eiendom, finnes det per i dag 

ingen lovfestet plikt for eier til å sikre mot naturskade som sådan. Grunneier har ikke rettskrav på 

bistand til sikring fra det offentlige. Grunneiers ansvar kommer likevel frem på ulikt vis i lovverket; og 

det viser at grunneier vil ha ansvar både for skader på egen eiendom og skader på andres eiendom.  

Eksempelvis viser avkortningsreglene i naturskadeforsikringsloven § 1 sjette ledd at grunneier har en 

viss aktivitetsplikt til å forebygge, og at mangel på forebygging, tilsyn mv. vil innebære at 

naturskadeerstatning kan settes ned. Etter naboloven (grannelova) må ingen ha, gjøre eller sette i 

verk noe som er urimelig eller uturvende til skade for naboeiendommer, jf. grannelova § 2. 

Erstatningsplikt for brudd følger av § 9. Rettslig ansvar for manglende sikringstiltak på egen eiendom 

kan også følge av alminnelige erstatningsrettslige regler.63 Etter sivilbeskyttelsesloven § 24 kan som 

nevnt eier eller bruker av eiendom pålegges beskyttelsestiltak på egen eiendom av Sivilforsvaret eller 

DSB, og som nevnt gir naturskadeloven § 21 en åpning for at kommunen kan kreve avstått fast 

eiendom, mens § 24 hjemler en refusjonsrett for kommunen fra grunneier. Bestemmelsen illustrerer 

at det praktiske og økonomiske ansvaret for gjennomføring av sikringstiltak i utgangspunktet påhviler 

eieren av den eiendom som skal sikres. Dette er ikke et ansvar som ligger til myndighetene, og i 

utgangspunktet ikke noen en kan kreve finansiering av myndighetene for å gjøre. For eksempel dekkes 

utgifter til sikring for å avverge naturskade som hovedregel ikke av naturskadeerstatningsloven, se 

nedenfor om at lovgiver har lagt opp til et system for erstatning, og ikke forebygging. 

Gjerdrum-utvalget foreslår i NOU 2022: 3 å lovfeste den ulovfestede regelen om grunneiers 

sikringsplikt.64 

Hvis det iverksettes tiltak på eiendommen, plikter grunneier å følge kravene etter plan- og 

bygningsloven med forskrifter, herunder å følge ovennevnte krav til sikker byggegrunn. Dette gjelder 

uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig eller ikke, og det inkluderer et ansvar for at tiltaket ikke fører 

til skade på omkringliggende eiendommer. Tiltakshaver/utbygger (som normalt vil være grunneier) vil 

som byggherre ha ansvaret for entreprenørs og andres utførelse, jf. bl.a. Rt. 2006 s. 1012 om krav på 

erstatning som følge av setningsskader på boligeiendom.  

I Rt. 2006 s. 1012 var det særlig spørsmål om en kommunes ansvar for å sette vilkår for byggetillatelse, 

nærmere bestemt om kommunen skulle ha fastsatt vilkår for byggeløyvet etter plan- og bygningsloven 

§ 68 (nåværende § 28-1) som følge av farer knyttet til byggegrunn/fundamentering. Høyesterett avviste 

dette ganske klart, og slo fast at det var byggherren som hadde ansvaret for forsvarlig gjennomføring 

av byggeprosjektet, og det var heller ikke grunnlag for at kommunen skulle ha ansvar for informasjon 

om eventuelle vanskeligheter ved fundamenteringen. Høyesterett slår fast at det er byggherre som 

har ansvaret for byggeprosjektet ("[d]et er ikkje tvilsamt at det er byggherren som har ansvaret for 

byggeprosjektet, også byggegrunn og fundamentering"), og at dette ikke er et ansvar som ligger til 

kommunen (kun i "heilt ekstraordinære tilfelle" vil det "kunne tenkjast" at kommunen skulle få et 

ansvar).65 

Ved siden av at grunneier eller utbygger kan bli erstatningsansvarlig for manglende sikring av 

eiendom, kan en kommune bli erstatningsansvarlig i tilknytning til sin byggesaksbehandling. I Rt. 2015 

s. 257 (Nissegård) var spørsmålet om en kommune hadde handlet erstatningsbetingende ved å gi 

byggetillatelser uten å foreta ytterligere rasutredning for snøskred etter daværende plan- og 

bygningslov § 68, og der det i ettertid viste seg at byggetillatelsen var gitt i et område som hadde større 

                                                      

63 Se også NOU 2022: 3 s. 75. 

64 NOU 2022: 3 s. 193. 

65 Rt. 2006 s. 1012 avs. 50. 



 

 22/150 

risiko for snøskred enn hva som var tillatt. Høyesterett kom til at kommunen ikke hadde handlet 

ansvarsbetingende. Det ble blant annet lagt vekt på at det var tatt hensyn til kjent skredrisiko, og at 

verken kommunen eller byggherren på tidspunktet som tillatelsene ble gitt, hadde holdepunkter for en 

annen risikovurdering, herunder fordi det ikke forelå opplysninger om skred i det aktuelle området.  

2.11 Et system for erstatning, ikke forebygging 

Når naturskade først har inntruffet, er det flere erstatnings- og forsikringsordninger som kan tre inn for 

å dekke kostnadene til den eller de som rammes.66  

Den viktigste av disse er naturskadeforsikringsordningen. Naturskadeforsikringsloven regulerer den 

private forsikringsordningen mot naturskade og fasetter at bygninger, løsøre mv. som er dekket av 

brannforsikring, også er forsikret mot naturskade, som skredskade, hvis skaden ikke dekkes av annen 

forsikring. Forsikringsselskapene som tilbyr denne typen forsikringer, inngår i en felles skadepool 

(Norsk Naturskadepool) administrert av Finans Norge. Naturskadeforsikringsordningen er solidarisk 

og har lik premiesats for alle, uavhengig av risiko. Norsk Naturskadepool har mellom 2010 og 2020 

hatt utbetalinger på til sammen NOK 11,76 mrd., hvorav seks prosent har vært knyttet til skred (dette 

inkluderer ikke Gjerdrum-skredet).67   

Etter forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 3 andre ledd omfatter ikke 

natursskadeforsikringsordningen utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke 

direkte skyldes skade. Siden en lovendring i 2017 har forsikringsselskapene etter 

naturskadeforsikringsordningen undertiden en adgang til å sikre eiendommen som et alternativ til å 

utbetale erstatning på nærmere vilkår. 

Erstatning etter naturskadeforsikringsordningen kan som nevnt etter forholdene avkortes der den 

skadelidte burde forebygget eller begrenset skaden, mv., jf. naturskadeforskingsloven § 1 sjette ledd. 

Videre har staten gjennom reguleringen i naturskadeerstatningsloven en erstatningsordning for 

naturskade (herunder som følge av skred) på objekter som det ikke er mulig å forsikre gjennom en 

alminnelig privat forsikring. Ordningen administreres av Landbruksdirektoratet. Ordningen tillater en 

snever adgang til å yte tilskudd på en slik måte at et skadet objekt forsterkes eller faren for fremtidig 

naturskade reduseres, så lenge merkostnaden er begrenset til NOK 30 000 og 20 prosent av 

gjenopprettingskostnaden. 

Et fellestrekk for både naturskadeforsikringsordningen og naturskadeerstatningsordningen er at det 

handler om å gjenopprette situasjonen til status quo (gjenoppretting på samme sted til samme 

standard), og begge ordningene er rettet mot å gi erstatning for skade som allerede har skjedd. De 

inneholder kun svært begrensede muligheter for å finansiere tiltak mot fremtidige naturskader. 

Lovgiver har altså lagt opp til et system der måten å møte naturskader på først og fremst er gjennom 

gjenoppretting og erstatning, og ikke gjennom forebygging. Også andre sideliggende ordninger, som 

statens selvassurandørordning og statens skjønnsmidler til kommuner for ekstraordinære utgifter (for 

eksempel som følge av inntrådte naturskader), vil heller ikke kunne brukes til forebygging. 

Flere offentlige utredninger har gjennom årenes løp fremmet kritikk mot 

naturskadeforsikringsordningenes utforming.68 Kritikken er da særlig basert på at ordningene gir 

                                                      

66 Se også NOU 2022: 3 s. 188. 

67 Ibid. med videre henvisning til tall fra Finans Norge. 

68 F.eks. NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi og nevnte I Meld. St. 10 (2016–2017), se ytterligere henvisninger i NOU 

2022: 3 s. 189. 
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manglende insentiver til skadeforebygging, herunder for kommunene, og at innrettingen oppfordrer til 

gjenoppretting/erstatning og ikke forebygging. Kritikken trekkes nylig frem av både Riksrevisjonen og 

Gjerdrum-utvalget.69 

En måte å bøte på systemet på vil være å øke NVEs bevilgninger for å sikre eksisterende bebyggelse, 

slik Gjerdrum-utvalget foreslår. 

2.12 Uklare ansvarsforhold og behov for tydeliggjøring 

Både Gjerdrum-utvalget og Riksrevisjonen peker på at naturfare- og kvikkleireforebygging er et 

område der det er et behov for å tydeliggjøre aktørenes ansvar og oppgaver. Gjerdrum-utvalget 

foreslår at dette både gjøres gjennom ny lovgivning og gjennom veiledning. Utvalget peker på at dette 

er et område der mange aktører er involvert med ulike forutsetninger til å forstå hvordan systemet 

fungerer, og hvor manglende oppfølgning kan få fatale konsekvenser. De ulike aktørenes ansvar og 

oppgaver overlapper til dels og avhenger av hverandre. 

Tydeliggjøringen av ansvarsforhold på kvikkleireområdet gjelder ifølge Gjerdrum-utvalget blant annet 

i forholdet mellom grunneier, utbygger, kommune og NVE; forholdet mellom kommune, 

fylkeskommunene, statsforvalter og NVE; og forholdet mellom samferdselsaktørene og NVE. Utvalget 

mener at det bør utarbeides en veileder på departementsnivå, etter innspill fra relevante aktører og 

offentlig høring.70 

Behovet for veiledning er påpekt gjennom flere år av både sentrale myndigheter og andre aktører, for 

eksempel i tilknytning til ovennevnte Meld. St. 15 (2011–2012) og i tilknytning til en lovendring av 

naturskadeloven i 2009 som innebar at NVE ble gitt et større ansvar, og der det i bakgrunnen ble pekt 

på behovet for økt statlig bistand til kommunene.71 

Noe lovarbeid, tydeliggjøring eller veiledning har likevel ikke kommet siden den gang, eller i det minste 

har ingenting blitt kommunisert utad av departementet.72 Riksrevisjonen anbefaler i likhet med 

Gjerdrum-utvalget at dette må tydeliggjøres.73 

Det foreligger ingen veileder i dag for tiltak for eksisterende bebyggelse. NVEs kvikkleireveileder fra 

2019 gjelder kun sikring i planprosesser.74 For eksempel nevnes ikke naturskadeloven med ett ord i 

veilederen. Kvikkleireveilederen er illustrerende for at fokuset på dette området er mot planprosesser, 

og at det er det som vies oppmerksomhet i både veiledere og for øvrig av sentrale myndigheter. 

At dette er et uklart område, har også Gjerdrum kommune selv fått bekreftet fra NVE og Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet under sin egen oppfølging etter skredulykken.75 

                                                      

69 Riksrevisjonen (2022) s. 96–97 og NOU 2022: 3 s. 189. 

70 NOU 2022: 3 s. 77. 

71 Ot.prp. nr. 9 (2008–2009) s. 1, om bakgrunnen for lovendringen som innebar at NVE ble gitt flere oppgaver og ansvar, der et 

hensyn var å bøte på kommuners behov for statlig bistand: "Ifølge undersøkelser gjennomført av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap og Fylkesmennene har kommunene behov for statlig bistand både i form av kompetanse om 

skred og ressurser til kartlegging, overvåking og sikring". 

72 Se nærmere i Riksrevisjonen (2022) pkt. 10.2 der Riksrevisjonen redegjør for kommunikasjon med departementet. 

Riksrevisjonen anbefaler altså at ansvarsforhold tydeliggjøres. 

73 Ibid. Se også nærmere omtale i utredningen punkt 5. 

74 NVEs veileder nr. 1/2019 "Sikkerhet mot kvikkleireskred – Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i 

områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper". 

75 Brev fra NVE til Gjerdrum kommune om "Ansvar for sikring mot naturfare" av 29. januar 2021 og e-post fra KMD til Gjerdrum 

kommune om "kommunens ansvar for sikringstiltak på private eiendommer" av 21. januar 2021. 
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I Gjerdrum-utvalgets forslag til en ny naturskadesikringslov foreslås det for det første å lovfeste 

grunneiers ansvar til å sikre egen eiendom, noe som i dag følger av ulovfestet rett, slik at denne plikten 

kommer klart frem av lov. Utvalget mener at det er sentrale myndigheter (staten), som gjennom økt 

bistand må sørge for at det etableres flere sikringstiltak for eksisterende bebyggelse. Utvalget foreslår 

å lovfeste statens ansvar for krise- og hastetiltak der foreligger en overhengende fare for naturskade. 

Videre foreslår utvalget at staten skal ha en form for "påse"-plikt for å sikre at det tas tilstrekkelig 

hensyn til naturfare, ved å bistå kommunen gjennom rådgivning, overvåkning og kartlegging.  

Utvalget foreslår ikke å innføre noen plikt for kommuner til å gjennomføre sikringstiltak, og foreslår at 

dagens uklare ordlyd "samt ved nødvendige sikringstiltak" sløyfes. Kommunenes plikt vil ligge i å 

utrede risiko for naturskade og at kommunen skal informere grunneier og statlige myndigheter om 

utredningen. Bakgrunnen for dette er at staten i de fleste tilfeller har bedre forutsetninger for å 

gjennomføre sikringstiltak, samt en avveiing av hvilke oppgaver kommuner bør prioritere på dette 

området. Å tydeliggjøre at kommunene ikke har plikt til å sikre, vil etter utvalgets oppfatning også legge 

til rette for at kommunene tar flere og bedre initiativ overfor staten for å gjennomføre sikringstiltak.76 

Dette innebærer altså at Gjerdrum-utvalget både de lege lata og de lege ferenda er av den oppfatning 

at kommuner verken har eller bør ha noen plikt til slike sikringstiltak. 

2.13 Svakheter i statlig farekartlegging og kompetanse – lærdommen fra Gjerdrum-skredet 

Gjerdrum-utvalget, og til dels også Riksrevisjonen, har pekt på flere hull og mangler når det kommer 

til farekartlegginger, kunnskap og kompetanse om kvikkleireskred på nasjonalt nivå. Det påpekes at 

dette er et område som har blitt forsømt både når det kommer til finansiering, regulering, veiledning, 

forskning, utdanning, metodikk, verktøy mv.77 Gjerdrum-utvalget mener det ikke er god nok oversikt 

over risikoen knyttet til kvikkleireskred i Norge, og at kunnskapen og kompetansen om kvikkleire er 

mangelfull på et nasjonalt nivå og at det trengs kompetanseheving.78 

Gjerdrum-utvalget viser blant annet til at Gjerdrum-skredet representerer ny kunnskap om at skred 

kan krysse faresonegrenser. Utvalget mener at det trengs en ny generasjon kvikkleirekart som "som 

med langt større presisjon enn i dag avgrenser fareområdene og hvor farene er for disse områdene".79 

Tilsvarende mener utvalget at kvaliteten på dagens faresoner bør forbedres. Den gamle læren om at 

kvikkleireskred vil ha en retroregressiv utvikling, og i liten om noe grad utvikle seg sidelengs, og i hvert 

fall ikke fra en sone til en annen, må i høyeste grad revurderes, og dette er en lærdom som statlige 

risikokartlegginger og faresonekart må ta innover seg. Dette er også noe fagmiljøene har gitt uttrykk 

for i den offentlige debatten etter Gjerdrum-skredet. Som nevnt benytter NVE i stor grad NGI og 

fagkonsulenter i farekartlegginger. Kommunene og utbyggerne benytter seg også av fagkonsulenter, 

og i Gjerdrum kommune har NGI vært betydelig involvert.80 

Gjerdrum-utvalget uttaler blant annet:  

"Målet bør være å få fram en ny generasjon kvikkleirekart, som omtalt i kapittel 6.9.1, der 

kvaliteten er så god at det er formålstjenlig for kommuner å legge faresonene for 

kvikkleireskred inn som hensynssoner. Lærdommen fra Gjerdrum-skredet viste at skred kan 

krysse faresonegrenser, og at vurdering av skredsikkerhet ikke må begrenses av 

                                                      

76 NOU 2022: 3 bl.a. lovforslag på s. 242 flg. og oppsummering på s. 12. 

77 Se NOU 2022: 3 bl.a. oppsummering s. 13.   

78 NOU 2022: 3 oppsummering s. 16 og bl.a. pkt. 8.14 og kap. 12. 

79 Ibid. 

80 Se nærmere under utredningens punkt 4 om sakens faktiske forhold  
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planområdet, men dekke skred som gjennom sine potensielle løsne- og utløpsområder kan 

ramme tiltaket. Utvalget mener at NVEs kvikkleireveileder med fordel kunne vært enda 

tydeligere på hvor stort område som skal innlemmes i vurderingen av sikkerhet".81 

Om utdanning og kompetanse uttaler Gjerdrum-utvalget blant annet:  

"Utvalget har mottatt innspill som uttrykker bekymring over forvaltningens og 

konsulentbransjens kapasitet og kompetanse. Mange innspill peker på manglende 

kompetanse hos aktører som tilbyr konsulenttjenester innen geoteknikk og vurderinger av 

risiko for kvikkeleireskred. Dette er en klar indikasjon på at det utdannes for få med den 

kompetansen som trengs."82 

Om selve Gjerdrum-skredet skriver utvalget i utvalgets første delrapport: 

"Det var ikke forutsigbart for kommunen at betydelig erosjon i Tistilbekken nedenfor Holmen 

kunne oppstå og forårsake et skred som forplantet seg helt opp til Nystulia med så store 

konsekvenser som skredet faktisk fikk. De geotekniske kartleggingene som ble gjennomført, 

var gjort av renommerte fagmiljøer som ikke oppdaget denne faren. Så vidt utvalget kan se, 

fulgte de geotekniske vurderingene i hovedsak datidens regelverk og praksis. Utvalget har 

likevel avdekket noen svakheter i noen av de geotekniske utredningene, noe som 

understreker hvor viktig utvidet og uavhengig kontroll av den faglige kvaliteten på 

utredningene er, og hvilket ansvar som hviler på aktørene som gjennomfører geotekniske 

vurderinger. Utvalget mener at det ikke er naturlig å forvente at en kommune eller en 

utbygger kan besitte nok geoteknisk kompetanse til å kontrollere kvaliteten på geotekniske 

utredninger."83 

Fagmiljøene har også gitt uttrykk for at Gjerdrum-skredet representerer ny kunnskap og at det nå er 

viktig med ny vurderinger: NGI har i et avisinnlegg uttrykt det slik:  

"Inndelinger i ulike faresoner er basert på en vurdering av at skred ikke skal spre seg fra en 

sone til en annen. Likevel var det dette som skjedde ved skredet i Gjerdrum. Dette er et 

annet og svært viktig læringspunkt fra Gjerdrumskredet og betyr at vi nå må vurdere hvor 

store områder som skal vurderes og sikres i forbindelse med plan- og byggesaker. Det er 

behov for mer forskning og utvikling for å forbedre metodikken for inndeling i faresoner og å 

vurdere sideveis utvikling av kvikkleireskred".84 

Videre har NVE etter Gjerdrum-skredet varslet at en vil gå i gang med å utrede kvikkleiresoner på 

Romerike grundigere, blant annet 22 av sonene i Gjerdrum.85 

Følgelig representerer Gjerdrum-skredet et tydelig før og etter når det gjelder kunnskap om og 

vurdering av skredrisiko og skredutvikling. Dette var ikke en type skredutvikling som faresonekart eller 

fagmiljøene tok høyde for. Skredutviklingen var ikke en gang forutsigbar for fagmiljøene, og kunne 

følgelig på ingen måte være forutsigbar for en kommune, som er nødt til å kunne basere seg på 

fagmiljøenes kompetanse og vurderinger, se nærmere nedenfor. I ettertid har det vist seg at 

                                                      

81 NOU 2022: 3 s. 131. 

82 Ibid. s. 213. Vår understrekning 

83 Gjerdrum-utvalget delrapport 1, Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020, s. 137. Våre understrekninger. 

84 Romeriksdebatten, Skredet i Gjerdrum | Godtland blander kortene - feilslutning om årsakene til Gjerdrum-skredet (rb.no).  

85 NVE pressemelding av 4. mai 2022: Går videre med oppdatering av 98 kvikkleiresoner på Romerike - NVE, se også NVE 

rapport nr. 8/2022 "Erosjonsbefaring i eksisterende kvikkleiresoner i Gjerdrum kommune". 

https://www.rb.no/godtland-blander-kortene-feilslutning-om-arsakene-til-gjerdrum-skredet/o/5-43-1747491
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/gaar-videre-med-oppdatering-av-98-kvikkleiresoner-paa-romerike/
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faresonekartleggingene av kvikkleiresoner i regi av NVE på Gjerdrum ikke har vært grundige eller 

gode nok. I den offentlige fagdebatten er det pekt på at geoteknikerne feilet i sine vurderinger av 

grunnforholdene i forkant av utbyggingen på Gjerdrum.86 

2.14 Mangel på verktøy for å registrere naturfarer 

Gjerdrum-utvalget peker videre på at det er behov for bedre metodikk og verktøy for å kartlegge, forstå 

og vurdere skredrisiko og skredutvikling. Utvalget anbefaler blant annet at det etableres et nasjonalt 

system for stedfestet registrering av bekymringsmeldinger og observasjoner knyttet til 

terrengendringer, som eksempelvis inkluderer verktøy for kommunens oppfølging av henvendelser 

om naturfarer.87 Noe slikt system finnes ikke i dag. Gjerdrum-utvalget uttaler at de er kjent med at noen 

kommuner har rutiner for dette, men dette er ikke noe kommuner generelt har. Det er ingen lovbestemt 

plikt til rutiner for håndtering av henvendelser om naturfarer for kommuner, og ingen slik plikt følger av 

verken plan- og bygningsloven, sivilbeskyttelsesloven eller naturskadeloven.  

Både Gjerdrum-utvalget og Riksrevisjonen har vist til at kommuner generelt finner temaet skredrisiko 

og tilstøtende områder krevende, slik dette omtales nærmere nedenfor. 

2.15 Mangelfull finansiering fra Stortinget 

Skredsikring er dyrt. Det handler om en politisk prioritering veid opp mot en rekke andre hensyn som 

krever finansiering, for eksempel av hensyn til en eldre befolkning. Allerede i en utredning for Statens 

landbruksforvaltning i 2008 som ble utført i tilknytning til en endring av naturskadeloven, ble det vist til 

sikringstiltak kunne bli "nedprioritert til fordel for oppgaver innenfor omsorgssektoren som oppleves 

som mer presserende. Dette kan være en riktig prioritering som blant annet vil være gjenstand for en 

demokratisk vurdering gjennom valgte politiske organer. Et resultat av dette kan imidlertid bli økt 

sårbarhet for naturskader i enkelte områder".88 Spørsmål om hva som er en akseptabel risiko, må også 

avveies mot nasjonale mål om stadig mer utbygging og fortetting. Arealer er som nevnt en knapp 

ressurs. Også her er Stortinget og regjeringen sentrale premissleverandører gjennom nasjonal politikk, 

statlige planretningslinjer mv., som også omtalt ovenfor. 

NOU 2022: 3, og til dels Riksrevisjonens undersøkelse, viser at dette er et område som er (grovt) 

nedprioritert hva gjelder bevilgninger fra Stortinget. Gjerdrum-utvalget konkluderer som nevnt med at 

risikobildet her er for stort, og at det er grunn til å prioritere annerledes for Stortinget og sentrale 

myndigheter. Ovennevnte mangler hva gjelder kompetanse, verktøy og kartlegginger, må forstås i lys 

av manglende finansiering og politisk prioritering fra Stortinget. 

NVE har meldt om et behov på NOK 85 mrd. for å sikre eksisterende bebyggelse til et nivå som 

samsvarer med kravene som i dag stilles for ny bebyggelse etter TEK17.89 

Gjerdrum-utvalget anbefaler som nevnt at bevilgninger til NVEs finansiering av sikringstiltak for 

eksisterende bebyggelse økes til NOK 1,5 mrd. per år, fra tidligere ca. NOK 200 mill. Den mangelfulle 

finansieringen er pekt på flere ganger i løpet av årene, også forut for skredulykken i Gjerdrum, slik 

som i tilknytning til Meld. St. 15 (2011–2012). I oktober 2019 (over ett år før skredulykken) tok flere 

                                                      

86 F.eks. Innlegg: Geoteknikerne gjør altfor dårlige grunnundersøkelser i forkant av utbygginger | DN 

87 NOU 2022: 3 s. 78 og 233 flg.  

88 Utredning fra Statens landbruksforvaltning (SLF), "Utredning til ny naturskadelov 2008" (april 2008), som viser til utredning 

fra ECON rapport 2006-085, "Samfunn i endring – hva betyr det for naturskadeordningen?" s. 85. Utredningen er utført i 

tilknytning til Prop. 80 L (2013–2014). 

89 NOU 2022: 3 s. 191 flg. 

https://www.dn.no/innlegg/fornebubanen/geologi/bygg-og-anlegg/innlegg-geoteknikerne-gjor-altfor-darlige-grunnundersokelser-i-forkant-av-utbygginger/2-1-1212828
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sentrale aktører, som Finans Norge, KS og Norsk Bondelag, opp med Stortinget at NVE var 

underfinansiert og problemene ved dette, og at Stortingets bevilgninger måtte økes.90  

Videre heter det i NOU 2022: 3 at det er "grunn til å stille spørsmål ved NVEs prioriteringer". Viken og 

Trøndelag er fylkene med flest hus utsatt for naturlig utløste kvikkleireskred. Men der Trøndelag har 

mottatt om lag 65 % av midlene avsatt til kvikkleiresikring siste ti år, så har Viken mottatt kun om lag 

7 %. Utvalget foreslår tiltak for å unngå "utilsiktede og uheldige geografiske skjevfordelinger".91 

2.16 Betydningen av klimaendringer 

Riksrevisjonen peker i sin undersøkelse på at også utfordringer knyttet til klimaendringer er noe som 

har blitt underprioritert fra sentrale myndigheter, og der det kreves tiltak.92 Flere av reguleringene på 

dette området, slik som naturskadeloven fra 1994 (en lov som i svært stor grad viderefører en lov fra 

1961), ble skrevet i en tid der betydningen av klimaendringer ikke var så kjent som i dag, og der 

reguleringene i langt mindre grad tok hensyn til den type utfordringer. 

Den direkte utløsende årsaken til Gjerdrum-skredet var mest sannsynlig ekstremnedbør under den 

våteste høsten på vel 20 år. 93 Gjerdrum-utvalget stiller i delrapport 1 spørsmål ved om klimaendringer 

har vært en medvirkende årsak for skredet, men uttaler at det ikke er mulig å konkludere.94 

I NOU 2022: 3 viser utvalget generelt til at klimaendring i form av hyppigere og mer nedbør kan ha en 

indirekte effekt ved at dette påvirker vannmetning i overflaten, vannføring og til slutt økt erosjon, noe 

som igjen kan føre til utløsing av flere kvikkleireskred.95  

                                                      

90  Brev av 8. oktober 2019 til Stortingets energi og miljøkomite og Stortingets finanskomite fra Finans Norge, KS, MEF, 

Naturviterne, Norsk Bondelag, Norsk Vann, NKF og RIF. 

91 NOU 2022: 3 s. 197. 

92 Dokument 3:6 (2021–2022) s. 12. 

93 Gjerdrum-utvalget delrapport 1 s. 10. 

94 Gjerdrum-utvalget delrapport 1 s. 84. 

95 NOU 2022: 3 s. 26. 
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3. OM KOMMUNER OG KOMMUNERS PRAKSIS 

3.1 Forholdet mellom kommuners oppgaver og finansiering 

Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige, folkevalgte forvaltningsnivåer som ivaretar oppgaver 

som tjenesteytere, samfunnsutviklere, myndighetsutøvere og demokratiske arenaer for innbyggerne. 

Kommunene har et vidt ansvar og enn rekke lovpålagte plikter, og kommunene har blant annet 

ansvaret for barnehage, grunnskole, barnevern, helse-, omsorgs- og sosialtjenester, tekniske tjenester 

og kulturoppgaver. 

Kommunesektoren finansieres gjennom skatteinntekter, overføringer (tilskudd) fra staten og 

brukerbetalinger og gebyrer fra innbyggerne. Størstedelen av inntektene kommer fra skatteinntekter 

og rammeoverføringer fra staten. Dette er frie inntekter som kommunene kan disponere fritt innenfor 

lovens krav om hvilke tjenester kommunene skal yte. De frie inntektene utgjør vel 70 prosent av de 

samlede inntektene. 96 

Siden kommunesektoren utgjør en så stor andel av offentlig sektor, er det nødvendig med et godt 

samsvar mellom utviklingen i kommuneøkonomien og den overordnede økonomiske politikken. Slikt 

samsvar sikres gjennom fastsettelse av inntektsrammer for sektoren. De statlige overføringene vedtas 

av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet, det samme gjelder andelen av skatteinntektene 

som tilfaller kommuner og fylkeskommuner. Kommunene kan skrive ut eiendomsskatt innenfor 

regelverk og maksimalsats fastsatt av staten. 

Dette innebærer at Stortinget og sentrale myndigheter langt på vei styrer rammene for 

kommuneøkonomien.97 De statlige overføringene vedtas av Stortinget gjennom statsbudsjettet, og det 

samme gjelder andelen av skatteinntekter som tilfaller kommunene. Videre styrer staten relativt 

omfattende øremerkede bevilgninger samt ulike støtteordninger (slik som NVEs støtteordning for 

eksisterende bebyggelse). Samtidig er kommunene altså pålagt en betydelig rekke plikter i lovverket 

innenfor alt fra tunge områder som barnehage, grunnskole og helse-, omsorg- og sosialsektoren (inkl. 

barnevern) til plikter og oppgaver av langt mer ymse karakter. De tre førstnevnte områdene legger 

beslag på om lag 75 prosent av kommunenes driftsutgifter. Det er viktig at det er samsvar mellom 

kommunens oppgaver og de økonomiske rammene som staten stiller til rådighet.98 Kommunesektoren 

må sikres stabile inntekter og rammer for å finansiere nasjonalt vedtatte velferdsgoder.  

3.2 Kommuners plikter og hensyn må avveies 

Finansiering og oppmerksomhet fra sentrale myndigheter er følgelig sentralt i en kommunes tolkning 

av hvilke oppgaver, hensyn og interesser som skal prioriteres. Dette henger også sammen med det 

såkalte finanseringsprinsippet, som innebærer at kommunene skal finansieres fullt ut for nye 

oppgaver. De ulike hensynene en kommune må ivareta, vil ofte trekke i ulike retninger eller krysse 

hverandre og kan fordre sammensatte avveiinger og prioriteringer. Statlig politikk og føringer kan også 

medføre at det oppstår krevende avveiinger for kommuner, for eksempel kan som nevnt nasjonale 

mål om boligutbygging, fortetting og landbruksareal være mål som kan stå i spenning til andre hensyn. 

Kommunene må også følge forvaltningslovens krav til saksbehandling, god forvaltningsskikk og 

alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, slik som krav til likebehandling.99 Dette binder også 

kommuners handlingsrom når det kommer til å iverksette tiltak som eksempelvis begunstiger én 

                                                      

96 Se f.eks. regjeringens beskrivelse av Finansiering av kommunesektoren - regjeringen.no 

97 Ibid.  

98 Ibid. 

99 Se f.eks. Sivilombudets årsmelding, Dokument 4 (2020–2021) s. 34 om kravene til god forvaltningsskikk. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/finansiering-av-kommunesektoren/finansiering-av-sektoren-samlet-herunder/id552048/
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innbygger og ikke en annen, slik for eksempel et sikringstiltak på en innbyggers eiendom kan 

innebære. 

Kommunenes rekke av plikter og oppgaver i lov må avveies mot hverandre, og den konkrete 

oppfølgingen er avhengig av rammebetingelsene kommunen gis av Stortinget og sentrale myndigheter 

i form av ikke bare finansering, men også rettslige verktøy, veiledning og generelle prioriteringer. Slik 

systemet er innrettet i Norge, må det prioriteres, og det må dras veksel på kompetanse fra andre, 

særlig gjelder dette for små kommuner med begrensede forutsetninger og begrenset kompetanse 

utenfor kjerneområder som utdanning, helse og omsorg mv. Plan og bygg er et annet område med 

detaljert regulering og veiledning til kommunene for deres oppgaver og plikter. Her kan kommunene 

fatte vedtak overfor utbyggere og har en omfattende rettslig verktøykasse. Når det kommer til 

oppfølging av naturfarer for eksisterende bebyggelse, er rammebetingelsene helt på motsatt kant. 

Dette er et område som har vært svært nedprioritert fra statlig hold både hva gjelder finansiering, 

lovregulering og veiledning. Dette har da direkte og stor betydning for hva som kan forventes av en 

kommune på området, særlig gjelder dette når det viser seg at kunnskapsgrunnlag, vurderinger og 

farekartlegginger fra fagaktørene, som kommunene er avhengige av, er mangelfulle. 

Generelt skiller plikt- og ansvarslovgivning overfor kommuner og andre forvaltningsorganer seg 

markant fra pliktlovgivning overfor private. Der sistnevnte gjerne er prinsipielt begrunnet ut fra et ønske 

om å påvirke atferd, er førstnevnte svært ofte praktisk begrunnet, ut fra et ønske om å fordele oppgaver 

blant myndighetsaktører. Lovgiving er en helt sentral måte for Stortinget og sentrale myndigheter å 

sette ut oppgaver til kommuner på som følge av det sterke kommunale selvstyret. Dette bakteppet har 

også betydning for hvordan en skal vurdere eventuelle lovbrudd fra kommunen og andre 

forvaltningsorganer når det kommer til oppgaver som er pålagt dem som en del av deres alminnelige 

forvaltningsvirksomhet. Dette er også bakgrunnen for hvorfor det eksempelvis i forarbeidene til 

straffeloven er slått fast at foretaksstraff mot forvaltningsorganer er lite aktuelt i praksis, i hvert fall når 

det gjelder feil under utøvelse av forvaltningsvirksomhet, slik dette omtales nærmere nedenfor.100 

3.3 Kommuners håndtering av risiko for eksisterende bebyggelse 

Riksrevisjonen har i tilknytning til sin undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse 

infrastruktur og bebyggelse i et klima i endring, utført en spørreundersøkelse blant kommunene i 

Norge. Undersøkelsen viser blant annet at "farekartlegging i kommunene i hovedsak skjer i områder 

med planlagt utbygging, ikke i områder som er ferdig utbygget".101 Riksrevisjonen peker videre på at 

kommunene generelt er for lite oppmerksomme på hvilke konsekvenser klimaendringene vil ha, og 

viser til at analyser og planer utarbeidet av kommunene i mange tilfeller ikke er grundige nok eller 

oppdaterte. Riksrevisjonen viser til at kommuner ofte beskriver forventede naturhendelser eller risiko 

uten å vurdere hva det betyr for kommunen i praksis, eller at de kunne vært mer konkrete. 

Riksrevisjonens undersøkelse viser blant annet at kun 66 prosent av kommunene oppfyller alle 

minimumskravene til helhetlig ROS-analyse.102  

Riksrevisjonen viser til at mange av kommunene mangler kompetanse for å vurdere risikoer fra 

naturfare internt – og viser også til at konsulenter som utfører analyser, mangler nødvendig 

kompetanse. Kommunene mangler også kompetanse til å stille rette krav til konsulenter eller til å 

                                                      

100 Se utredningens punkt 13 om bruken av "kan"-skjønnet etter straffeloven § 27. 

101 Riksrevisjonen (2022) s. 15. 

102 Se også NOU 2022: 3 s. 117. 
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vurdere leveransene fra dem.103 Gjerdrum-utvalgets undersøkelser understøtter som nevnt mangelen 

på kompetanse i fagmiljøer.  

Riksrevisjonen trekker også frem at "kommunene sliter med å få iverksatt sikringstiltak for eksisterende 

bebyggelse".104 Likeledes peker Gjerdrum-utvalget på at det "i svært liten grad" gjennomføres 

egenfinansierte sikringstiltak av kommunene. 105  Riksrevisjonen viser til at "flere kommuner [har] stilt 

spørsmål om hvem som har ansvaret dersom avdekket risiko og sårbarhet ikke følges opp med tiltak 

og det oppstår en hendelse".106 Det samme viser Gjerdrum-utvalget til. I lys av ovennevnte om 

mangelen på rettslige verktøy, finansiering, prioritering, veiledning, kunnskap mv., er dette ikke 

overraskende funn. Flere ganger i årenes løp er det altså pekt på behovet for mer veiledning til 

kommunene. Et behov som sentrale myndigheter har unnlatt å oppfylle. Tilsvarende er kommunene 

avhengige av størrelsen på statlige bevilgninger til sikringstiltak for eksisterende bebyggelse, som 

forvaltes av NVE, som altså er betydelig underfinansiert. 

Ifølge Gjerdrum-utvalget er det svært få kommuner som driver noen oversiktskartlegging av fare for 

kvikkleireskred på egen hånd, og kommuners kartlegginger vil i praksis være basert på det risikobildet 

som fremkommer i den nasjonale oversiktskartleggingen og soneutredninger i regi av NVE.107 Svikt i 

disse kartleggingene og vurderingene vil følgelig ha direkte betydning for vurderingene ute i kommune-

Norge.  

Videre vurderer Gjerdrum-utvalget det dit hen at kompetanse på dette ikke er noe som kan forventes 

av en kommune generelt, og viser til at mange kommuner har kvikkleireutfordringer, men svært få har 

egne geoteknikere.108 Utvalget viser til at det er behov for kompetanseheving i kommunene, og at 

kommunene har behov for opplæring og veiledning fra fagmyndighetene.109 Systemet i Norge både er 

og bør generelt være innrettet slik at kompetansen sitter sentralt – og at kommuner må kunne basere 

seg på NVE, NGU og fagmiljøenes kompetanse, farekartlegginger, rådgivning mv. Noe annet er i liten 

grad praktisk eller samfunnsøkonomisk gjennomførbart, selv om det vil variere ut fra den enkelte 

kommunes størrelse og forutsetninger, påpeker Gjerdrum-utvalget. De aller fleste kommuner har lite 

(om noe) geoteknisk ekspertise, og de har følgelig også svært begrensede forutsetninger for å foreta 

slike vurderinger på egen hånd. Utvalget uttaler deriblant at det "fremstår klart at mange kommuner 

ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere og ta hensyn til fare for kvikkleireskred i 

arealplanleggingen".110 Det er også igjen verdt å bemerke her at Gjerdrum-utvalget anbefaler at det 

etableres et nasjonalt system for stadfestet registrering av bekymringsmeldinger; noe slikt system 

finnes ikke i dag og det er ikke noen lovfestet plikt til å ha noe slikt system for kommuner, og det er 

ikke noe som kommuner generelt har.  

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) understøtter bildet som tegnes av Riksrevisjonen og 

Gjerdrum-utvalget av et område som er krevende for kommunene, og at det først og fremst skyldes 

                                                      

103 Riksrevisjonen (2022) s. 14 

104 Ibid. 

105 NOU 2022: 3 s. 197. 

106 Riksrevisjonen (2022) s. 16. 

107 NOU 2022: 3 bl.a. s. 81. 

108 NOU 2022: 3 s. 155 

109 Ibid. s. 157. 

110 NOU 2022: 3 s. 128. 
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mangel på prioritering og veiledning fra sentrale myndigheter.111 Gjerdrum kommunes egne erfaringer 

etter dialog og undersøkelser med andre kommuner, understøtter samme bilde. 

  

                                                      

111 Se bl.a. støtteskriv fra KS for Gjerdrum kommune, 4. februar 2022. 
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4. SAKENS FAKTISKE FORHOLD 

4.1 Innledning 

Politiets siktelse knytter seg til tidsrommet 17. april 2008 til 30. desember 2020. Grunnlaget for 

siktelsen går ut på at Gjerdrum kommune, "blant annet på grunn av manglende systemer for å se 

mottatte varsler i sammenheng", unnlot "å treffe sikringstiltak mot erosjon i Tistilsbekkens løp nedenfor 

gården Holmen". Det fremgår også at kommunen unnlot å treffe sikringstiltak "til tross for at kommunen 

hadde mottatt flere varsler om til dels alvorlig og tiltagende erosjon langs bekkens løp". Det fremgår 

videre at dersom kommunen hadde gjennomført tiltak i tråd med anbefalingene i "varslene", så ville 

dette forebygget rasulykken.  

Deretter listes det politiet omtaler som "varsler" opp, totalt 13 stykker. De 13 "varslene" er møter, brev, 

e-poster, eksterne rapporter og notater som kommunen har bestilt. Disse 13 begivenhetene strekker 

seg over en tidsperiode på i overkant av 12 år.  

Siktelsen tyder på at politiet mener at kommuner er forpliktet til å ha et system for å se varsler om 

erosjon i sammenheng. Siktelsen nevner ikke hvilket rettslig grunnlag denne forpliktelsen hviler på, og 

siktelsen sier heller ikke noe om hva slags system kommunen manglet.  

Som redegjort for i denne utredningen, stilles ingen rettslige krav til kommuners systemer for 

håndtering og systematisering av henvendelser om naturfarer. Kommuner har heller ikke noen rettslig 

plikt til å iverksette tiltak mot naturfarer for eksisterende bebyggelse.112 Dette er et viktig bakteppe når 

de faktiske hendelsene som er nevnt i siktelsen, skal gjennomgås og vurderes.  

I lys av siktelsens utforming anses det uansett nødvendig å redegjøre relativt bredt for sakens faktum 

i det følgende. Det vil redegjøres for kommunens organisering, risikobildet kommunen opererte i, samt 

øvrige faktiske omstendigheter som anses å være av betydning for siktelsen.  

I arbeidet med faktumkartleggingen har Wiersholm gjennomgått politidokumentene som ble oversendt 

fra politiet til Wiersholm etter at siktelsen ble tatt ut i januar 2022. Wiersholm har også gjennomgått 

dokumentasjon oversendt fra kommunen, samt hatt samtaler med nåværende og tidligere ansatte i 

kommunen.  

Dokumentene Wiersholm viser til i dette kapittelet, er for oversiktens skyld vedlagt rapporten. Dersom 

det vises til dokumenter i gjennomgangen som ikke synes å være en del av dokumentene Wiersholm 

har fått oversendt fra politiet, vil dette bli påpekt.  

Sakens faktiske omstendigheter gjennomgås også grundig i Gjerdrum-utvalgets delrapport 1. Det vil i 

det følgende henvises noe til den rapporten. Det presiseres videre at sakens totale relevante faktum 

er svært omfattende, og at det ikke vil foretas en komplett redegjørelse for sakens faktum i det 

følgende. Det faktum som anses som mest relevant for siktelsen, vil gjennomgås.  

4.2 Oversikt over relevant område i Gjerdrum kommune  

Stedsnavn og områder mv. er illustrert i et kart i Gjerdrum-utvalgets delrapport 1. For oversiktens skyld 

inntas dette her:113  

                                                      

112 Se utredningens punkt 2 og punkt 5, der det blant annet fremgår at naturskadeloven § 20 må tolkes innskrenkende og ikke 

inneholder noen slik rettslig plikt. Dette må blant annet forstås i lys av at det er grunneier som har det primære ansvaret for å 

sikre egen eiendom. 

113 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 20.  



 

 33/150 

 

Utvalget legger i delrapporten til grunn at skredet startet i området vest for Holmen, og at det forplantet 

seg videre bakover og sideveis.114  

Tistilbekken har blitt omtalt med flere navn gjennom årenes løp. Dette er forklart av slik av Gjerdrum-

utvalget i delrapport 1:    

"Tistilbekken: Bekken ned fra Ask sentrum, gjennom «kulverten» forbi golfbanen til «dammen», 

under fv.  120, og videre til Tangeelva. Tistilbekken møter Brådalsbekken rett før en kulvert som 

går under en liten del av golfbanen. Etter samløpet omtales bekken i denne rapporten og de 

fleste dokumenter som Tistilbekken, men i enkelte dokumenter kalles bekken for 

Brådalsbekken. I enkelte dokumenter kalles hele eller deler av Tistilbekken for Fjelstadbekken. 

Tangenbekken brukes også av enkelte. Dette navnet benyttes ikke i denne rapporten, med 

unntak av der det siteres direkte fra dokumenter som bruker dette navnet."115 

                                                      

114 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 109. 

115 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 21. 
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Wiersholm vil også benytte navnet Tistilbekken i det følgende. Det påpekes imidlertid at enkelte av 

dokumentene som det vil vises til i den faktiske gjennomgangen også viser til de andre navnene som 

nevnt i sitatet fra Gjerdrum-utvalgets delrapport 1.  

4.3 Overordnet om Gjerdrum kommune og dens organisering  

Gjerdrum kommune er den nest minste kommunen på Romerike. I 2008 hadde kommunen et folketall 

på 5464 personer.116 Befolkningstallet er på ca. 7000 i 2022.117 Kommunens areal er på 83 km², hvorav 

25 km² utgjør jordbruksareal, 45 km² utgjør skog og 4 km² utgjør bebygd område eller 

samferdselsareal.118 

Kommunen er ansett som en betydelig landbrukskommune, hvilket ga grunnlag for en stor grad av 

arealplanering på 70-tallet. Dette gikk ut på å planere områder slik at det kunne drives maskinelt 

jordbruk.  

Nærheten til Oslo samt Gardermoen har bidratt til høy befolkningsvekst i flere tiår. Dette skyldes også 

nasjonale planretningslinjer og regionale strategier som i økende grad forutsatte utbygging til 

regionsentre og knutepunkter for kollektivtrafikk.119 I lys av tidligere historikk samt regional planstrategi 

for Oslo og Akershus av 2015, la Gjerdrum-utvalget til grunn at "lokalisering av boligområdene i Ask 

sentrum og nærområdene er derfor en kombinasjon av sterk regional vekst og tydelige føringer om 

konsentrert utbygging, forankret i nasjonal og regional politikk for areal- og transportplanlegging."120 

Administrasjonen i Gjerdrum kommune ledes av øverste administrative leder, kommunedirektøren 

(tidligere rådmann). Under kommunedirektøren er kommunen delt inn tre sektorer. De tre sektorene 

er igjen delt inn ulike virksomheter som ledes av virksomhetsledere. To av disse virksomhetene er 

Plan, oppmåling og byggesak ("POB") og Tekniske tjenester. Det er videre et landbrukskontor som er 

felles for Ullensaker og Gjerdrum kommune.  

Tekniske tjenester har ansvaret for forvaltningen av kommunens eiendommer og kommunalt eid 

infrastruktur, herunder forvaltningen av kommunens ansvar som eier av vann- og avløpsledninger, 

samt kommunale veier. Tekniske tjenester har også ansvar for forvaltningen av en rekke regelverk 

som forurensingsregelverk, regelverk for vassdrag, miljøforvaltning mv.  

POB driver med offentlig forvaltning i tilknytning til kommunens ansvar etter plan- og bygningsloven, 

matrikkelloven, eierseksjonsloven mv. Det er POB som håndterer kommunens planarbeid etter plan- 

og bygningsloven, herunder utarbeidelse av reguleringsplaner og byggetillatelser.  

Landbrukskontoret er organisert under POB, men er faglig selvstendig. Landbrukskontoret opererer i 

praksis som en sidestilt virksomhet til Tekniske tjenester og POB. Landbrukskontoret har ansvar for 

forvaltning av jordbruksområder og arealforvaltning sammen med POB.  

De ulike virksomhetene i kommunen jobber til dels hver for seg, men det er også en utstrakt grad av 

samarbeid mellom de ulike virksomhetene i en liten kommune som Gjerdrum.  

Henvendelsene kommunen mottar fra innbyggere og øvrige myndigheter, arkiveres når de mottas. 

Deretter fordeles henvendelsene til riktig virksomhet. Dersom kommunen mottar en henvendelse som 

                                                      

116 befolkningstall gjerdrum 2008 - Google-søk. 

117 befolkningstall gjerdrum 2022 - Google-søk. 

118 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s.43. 

119 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s.43. 

120 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s.43. 

https://www.google.com/search?q=befolkningstall+gjerdrum+2008&sxsrf=ALiCzsbctZvl1WbTFnVWYXhc1oOe9od9tw%3A1651503248797&ei=kPBvYsWMMK-Qxc8P-t2KgAs&ved=0ahUKEwjFlPWDicH3AhUvSPEDHfquArAQ4dUDCA0&uact=5&oq=befolkningstall+gjerdrum+2008&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECc6CAgAELADEKIESgQIQRgBSgQIRhgAUJYIWK0LYP0OaAFwAHgAgAE7iAFxkgEBMpgBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=befolkningstall+gjerdrum+2022&sxsrf=ALiCzsYNS913870zNeE5MXg0nBhok_pTBw%3A1651503153052&ei=MfBvYq7aAvOPxc8PzrCSgAw&ved=0ahUKEwjutqHWiMH3AhXzR_EDHU6YBMAQ4dUDCA0&uact=5&oq=befolkningstall+gjerdrum+2022&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BAgjECdKBAhBGABKBAhGGABQvgVYpg1g0A5oAXABeACAAVaIAYsCkgEBNJgBAKABAcgBCcABAQ&sclient=gws-wiz
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gjelder problemer knyttet til en landbrukseiendom, så vil en slik henvendelse typisk håndteres av 

landbrukskontoret og POB ettersom henvendelsen gjelder landbrukseiendom, men også kan gjelde 

forhold som krever involvering fra planmyndigheten i kommunen (POB).  

Dersom kommunen mottar en henvendelse fra en eier av privat grunn som inneholder en kommunal 

vannledning, så vil henvendelsen typisk håndteres av Tekniske tjenester og POB. Det er fordi Tekniske 

tjenester har ansvaret for forvaltningen av den kommunale vannledningen, og fordi det kan tenkes at 

henvendelsen også gjelder forhold som krever involvering fra planmyndigheten i kommunen.  

Når kommunen mottar henvendelser om eiendommer i kommunen, så foretas det regelmessig 

befaringer som ledd i å kartlegge ansvaret for det henvendelsen gjelder. Dersom henvendelsen gjelder 

forhold som ligger innenfor kommunalt eierskap, er det Tekniske tjenester som har ansvaret for 

oppfølgingen. Dersom henvendelsen gjelder landbruksjord, så er det landbrukskontoret som har 

ansvaret. Dersom henvendelsen gjelder istandsetting av vassdrag, så er det NVE som har ansvaret. 

Dersom henvendelsen gjelder behov for tiltak som faller inn under plan- og bygningsloven, er det POB 

som har ansvaret. Som vist over vil en henvendelse i en del situasjoner også omfatte forhold som 

leder til at flere av virksomhetene i kommunen involveres.   

4.4 Risikobildet mht. kvikkleire og ras i Gjerdrum kommune   

Faresonekartlegging av potensielt skredfarlige kvikkleireområder ble for første gang utført på 1980- 

og 1990-tallet. Det var NGU og NGI som gjennomførte kartleggingene, og oppdragsgiver var Statens 

naturskadefond frem til 1995 og Statens kartverk frem til 2003.121 

I 2001 startet NVE et "Program for økt sikkerhet mot leirskred". Da ble kvikkleiresoner i Norge kartlagt, 

og gitt en faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse.  

I NVEs faktaark nr. 6/2003 Om vassdrag og energianlegg i reguleringsplaner på side 3, ble det vist at 

Statens kartverk tidligere hadde gitt ut faresonekart som viste skredfarlige områder med kvikkleire i 

Trøndelag og Sør-Norge. Det ble også vist til at NGI var i ferd med å dele inn disse fareområdene 

etter faregrad, konsekvens og risiko ved skred på vegne av NVE. Denne risikoklassifiseringen ville 

ifølge faktaarket gi kommuner med kvikkleiresoner bedre grunnlag for å vurdere skredrisiko i 

kommuneplanleggingen.   

Bilag 1: Faktaark nr. 6 2003 fra NVE 

Rapporten "Program for økt sikkerhet mot leirskred Risikoevaluering Gjerdrum kommune" er datert 

14. januar 2005. Rapporten er slik vi forstår det, ikke en del av dokumentene som ble oversendt til 

Wiersholm fra politiet.  

Bilag 2: Program for økt sikkerhet mot leirskred fra NGI, 14. januar 2005 

Rapporten ble utarbeidet av NGI, og oppdragsgiver var NVE. Innledningsvis i dokumentet fremgikk 

det at det hadde blitt foretatt en evaluering av risiko for kvikkleireskred i Gjerdrum kommune, og at 

tidligere kartlagte potensielt skredfarlige kvikkleiresoner ble klassifisert med hensyn til faregrad, 

konsekvens og risiko. Resultatene av evalueringen ble presentert på kart i dokumentet. 26 

kvikkleiresoner ble kartlagt, og fem ble kategorisert i høyeste faregradklasse, syv i høyeste 

konsekvensklasse og syv i de to høyeste risikoklassene. Det ble anbefalt supplerende undersøkelser 

i de syv sonene med høyeste risikoklasse.  

                                                      

121 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 57. 
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I punkt 1 i rapporten fremgikk følgende:  

"De opprinnelige faresonene var i mange tilfeller inndelt noe tilfeldig og var ofte svært store. Det 

er nå foretatt en revurdering av oppdelingen av fareområdene i soner, slik at en sone i best 

mulig grad skal representere en realistisk utstrekning av et mulig fremtidig skred. Dette har 

resultert i at mange av de tidligere sonene nå er splittet opp i flere og mindre soner." 

I punkt 6 fremgikk det at utbygging innenfor kvikkleiresoner er en stor utfordring ettersom det må tas 

stilling til vanskelige stabilitetsmessige spørsmål, at faresonen må analyseres og utbyggingsområdet 

måtte friskmeldes. Det fremgikk videre at: 

"Utbygging vil imidlertid ofte være mulig, men under forutsetning av gode retningslinjer og at 

prosedyrer blir fulgt. NGI har, i samarbeid med NVE, utarbeidet retningslinjer til hjelp i arbeidet 

med plan-og byggesaker innenfor faresoner. Det henvises til rapportens Vedlegg A ”Veiledning 

ved bruk av faregrad-, konsekvens- og risikokart”. Retningslinjene er i prinsippet basert på at 

det utføres forhåndsanalyser av sikkerheten (ROS-analyser) for hele den aktuelle faresonen, 

samt at det stilles ekstra krav til de geotekniske vurderinger og beregninger (ekstern kontroll) 

for byggeprosjektet." 

Rapporten inneholdt et "Vedlegg A Bygging i kvikkleireområder Veiledning ved arealplanlegging og 

byggesaksbehandling". På side fem i vedlegget fremgikk det at vurderinger av fare for kvikkleireskred 

måtte inngå i arbeidet med reguleringsplanen dersom dette ikke var vurdert på kommuneplannivå. 

Arbeidet omfattet da grunnundersøkelser for å foreta en nærmere vurdering av skredfare. Det ble listet 

opp en rekke ytterligere tiltak som skulle følges opp mht. eksempelvis faregradevaluering og 

stabilitetsanalyser for det tilfellet at det ble avdekket kvikkleire med beliggenhet som tilsa at 

kvikkeleireskred kunne inntreffe.  

På side 9 i den vedlagte veilederen fremgikk videre følgende i punktet "II Kvikkleiresone, angir antatt 

maksimal utbredelse av et eventuelt kvikkleireskred": 

"En kvikkleiresone angir et mulig skredfarlig område. Som oftest går sonen ned mot et vassdrag. 

Størrelsen på en sone er basert på topografiske kriterier, samt i de fleste tilfelle også resultatet 

av enkle geotekniske undersøkelser. En sone angir antatt maksimal utbredelse av et skred. 

Maksimal utbredelse kan bare inntreffe dersom grunnforholdene er mest mulig ugunstige i hele 

sonen." 

Avslutningsvis i rapporten fremgikk kart som viser faregradsklasse, konsekvensklasse og risikoklasse. 

De tre kartene viste ulike navngitte kvikkleiresoner i Gjerdrum kommune, jf. appendiks på side 10 i 

NGIs rapport.  

Disse kvikkleiresonene anga det NGI antok var maksimal utbredelse av et skred.  

Tre av sonene med høyest risikoklasse i rapporten var de tre sonene som ble berørt av skredet. Disse 

sonene ble omtalt som Ask Vestre, Hønsisletta og Fjelstad. Disse var klassifisert i risikoklasse fire og 

fem. 

Etter utbyggingen i deler av de tre kvikkleiresonene ble disse oppdatert av NGI. Følgende fremgår i 

Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 om dette:  

"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 
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og Ask Vestre fikk lav faregrad. Grensene ble endret for noen av sonene, bl.a. ble området sør 

for Ask sentrum med i sone Fjelstad. 

Faktaarket for sone Fjelstad, hvor skredet 30. desember startet, ble opprettet 29. november 

2001 og sist oppdatert 23. oktober 2015 av NGI (NGI, 2015). Selve fareberegningen er sist 

oppdatert 29. januar 2002. Om grunnforholdene oppgir NGI «mulig kvikkleire», at det er gjort 

«enkel undersøkelse», og at det er nødvendig med flere undersøkelser. Det er kun skråningen 

sør for Fjelstad gård som er vurdert mht. skråningshøyde. Det er ikke gjort befaring for å vurdere 

erosjon, men det antas noe erosjon. I tillegg er det «ingen dokumenterte inngrep som blir vurdert 

å ha vesentlig innvirkning på stabiliteten».  

Skredet 30. desember forplantet seg fra sone Fjelstad og inn i sone Hønsisletta (Figur 5.12). 

Skredmassene gikk også inn sone Ask Vestre og Hval, men disse sonene var ikke en del av 

løsneområdet (Vedlegg 3)" 

Gjerdrumskredet forplantet seg gjennom tre av kvikkleiresonene som ble angitt i kartene i NGIs rapport 

fra 2005. 

Basert på NGIs faresonekartlegging fra 2005, som i liten grad har vært endret i relasjon til 

soneinndeling, så har det ikke foreligget informasjon som tilsa at et skred som startet nedenfor gården 

Holmen, kunne ha det omfanget som skredet rent faktisk fikk. Det var dermed heller ingen av 

"varslene" som det er vist til i siktelsen, som i realiteten varslet om skred av det omfang som faktisk 

fant sted.  

To av sonene som ble rammet av skredet, ble som nevnt over også nedklassifisert i 2009 til lav 

faregrad, mens den ene beholdt klassifiseringen på middels faregrad.    

NVEs kartleggingsarbeid har vært det som har utgjort kilden til kommuners primærkunnskap om 

grunnforhold i relasjon til kvikkleire og skredrisiko. Kommunene har vært avhengige av kartleggingene 

som NVE har gjennomført. Dette kunnskapsbildet har blitt supplert av konkrete geotekniske 

undersøkelser som har blitt gjennomført i forbindelse med spesifikke utbygginger. Gjerdrum kommune 

besørget at geotekniske undersøkelser ble gjennomført i forbindelse med utbygging av ulike områder 

i kommunen. Som vi kommer tilbake til, så var det heller ingen av dem som avdekket eller skisserte 

en risiko for skred av det omfanget som faktisk fant sted.  

Ovennevnte gjennomgang var også bakgrunnen for følgende uttalelse fra Gjerdrum-utvalgets 

delrapport 1:  

"Det var ikke forutsigbart for kommunen at betydelig erosjon i Tistilbekken nedenfor Holmen 

kunne oppstå og forårsake et skred som forplantet seg helt opp til Nystulia med så store 

konsekvenser som skredet faktisk fikk. De geotekniske kartleggingene som ble gjennomført, 

var gjort av renommerte fagmiljøer som ikke oppdaget denne faren. Så vidt utvalget kan se, 

fulgte de geotekniske vurderingene i hovedsak datidens regelverk og praksis."122 

Ovennevnte risikobilde er sentralt når kommunens opptreden skal vurderes, herunder i hvilken 

kontekst de faktiske begivenhetene som er nevnt i siktelsen bør vurderes i.  

 

                                                      

122 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 137.  
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4.5 Overordnet om utbyggingen av Gjerdrum og kommunens planarbeid  

4.5.1 Planering 70-tallet  

Gjerdrum kommune besto opprinnelig av bratt ravinelandskap. Dette ledet til et behov for planering av 

landskapet for å muliggjøre maskinelt jordbruk. På begynnelsen av 1970-tallet ble et statlig 

opptrappingsvedtak iverksatt for å besørge gjennomføring av planeringen. Det ble gitt store statlige 

tilskudd, og omfanget av bakkeplaneringen økte raskt. Tilskuddsordningen fungerte i praksis slik at 

bonden søkte om tilskudd og utarbeidet planer for planeringen. Planeringen resulterte ofte i at bekker 

ble lagt i rør, og det ble også etablert ulike typer av såkalte hydrotekniske anlegg. De hydrotekniske 

anleggene håndterte vannet i de planerte områdene.123 Disse tiltakene ble normalt ikke underlagt 

byggesaksbehandling ettersom tiltakene var landbrukstiltak med støtte fra sentrale myndigheter. Om 

lag 60 % av jordbruksarealet i Gjerdrum er planert.124 Deler av Tistilbekken ble også lagt i rør i 

forbindelse med planeringen.125 

Planeringene i Gjerdrum kommune synliggjorde kvikkleireproblematikk. Det gikk ras på planerte 

eiendommer. Dette ble normalt håndtert ved at man lot rasutsatte områder ligge i ro, slik at massene 

fikk satt seg.126  

På midten av 80-tallet forsvant det statlige tilskuddet. I etterkant av dette ble virkningene av 

planeringene mer synlige. Enkelte virkninger var problemer med vannkvalitet og erosjon.  

Siden begynnelsen av 2000-tallet har eiere av landbrukseiendommer hatt mulighet til å søke om 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket ("SMIL"). Formålet med ordningen er å gi tilskudd til 

miljøtiltak som fremmer "natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere 

forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift."127 

Ordningen finansieres av Landbruksdepartementet, men det er kommunene som behandler og 

innvilger søknader. Gjerdrum kommune har innvilget en rekke søknader om SMIL-midler siden 

ordningen ble igangsatt, som følge av konsekvensene av bakkeplaneringen som fant sted i 

kommunen.  

Det ble gitt støtte for å reparere og vedlikeholde blant annet de hydrotekniske anleggene som ble 

opprettet i forbindelse med planeringen. Søknadene knyttet seg regelmessig til erosjonsproblematikk 

mht. utglidinger, men også i relasjon til vannkvalitet. Det er fordi erosjon også blir ansett som et 

forurensingsproblem ettersom erosjon leder til at jord, herunder fosfor, andre næringssalter, 

tungmetaller mv. blir ført nedover i vassdragene. SMIL-midler som har blitt tildelt i tilknytning til erosjon, 

har derfor blitt gitt som ledd i å opprettholde eller forbedre vannkvaliteten som et miljøtiltak.  

I denne forbindelse har det i liten grad blitt gitt tilskudd for å steinsette bekkeløp. Bakgrunnen for dette 

har vært skjøtsel av kantsoner og ivaretagelse av stedegne arter, herunder at det har vært ønskelig 

med en kombinasjon av høye trær og mindre vegetasjon med busker langs bekkeløp. Slik vegetasjon 

kan i seg selv fungere som naturlige fordrøyningstiltak og redusere erosjon. Kommunens praksis har 

vært at man i utgangspunktet ikke ønsker å steinsette bekkeløp for å ivareta vannkvaliteten, slik også 

NVE prinsipielt anbefaler og har vært enig i.128 Steinsetting kan også øke vannhastigheten og lede til 

                                                      

123 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 99. 

124 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 99.  

125 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 114. 

126 Dette avsnittet er basert på Kommuneansatt 1s forklaring til Wiersholm. 

127 Jf. § 1 i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

128 Dette beskrives nærmere i punkt 4.5.4.   
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mer erosjon nedstrøms.129 Disse betraktningene har ligget til grunn for kommunens vurderinger av 

hvilke tiltak som kan og bør iverksettes i forbindelse med godkjennelse av søknader om SMIL-midler.  

4.5.2 Plandokumenter utarbeidet på begynnelsen av 2000-tallet 

Gjerdrum kommune utarbeidet omfattende plandokumenter i forbindelse med planlagt utbygging av 

Ask sentrum tidlig på 2000-tallet.  

Plandokumentene ble vedtatt før NGIs sonekartlegging av Gjerdrum kommune fra 2005 ble ferdigstilt. 

Dokumentasjonen viser at kommunen også i forkant av NGIs sonekartlegging var opptatt av risikoen 

knyttet til grunnforhold ved utbyggingen av Ask sentrum på 2000-tallet. Dette fremgår blant annet av 

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplanen "Reguleringsplan for Ask sentrum" vedtatt av 

kommunestyret 29. mai 2002.  

Bilag 3: Reguleringsbestemmelser for reguleringsplanen – Reguleringsplan for Ask sentrum, 29. 

mai 2002 

Bestemmelsene omfattet utbygging av området B9. Dette området er Nystulia, som ble rammet av 

skredet. I dokumentets punkt 2 underpunkt 5 og 6 fremgår følgende:  

"5. Områdene B9 [Nystulia] og B10 og B12 kan bygges ut først etter at det er foretatt en helhetlig 

terrengplanering som utføres etter godkjente planer. Disse planene skal baseres på 

grunnundersøkelser og nødvendig risiko- og sårbarhetsanalyser som dokumenterer tilstrekkelig 

stabilitet i områdene etter planering og utbygging. 

6. Områdene B9, B10, B12 og B13 kan ikke bebygges før detaljertreguleringsplan for det 

enkelte område er godkjent av kommunestyret." 

I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for Ask sentrum ble det også utarbeidet en ROS-

analyse for kvikkleireskred, med forslag til tiltaksplan, datert 24. juli 2003. Analysen ble utarbeidet av 

NGI. Av sammendraget i analysen fremgikk det at sannsynligheten for skred var større enn 1 gang pr. 

1000 år, og at krav i plan- og bygningsloven ikke var tilfredsstilt. Det ble foretatt en risikoklassifisering, 

og det ble utført nye grunnundersøkelser. Det ble videre konkludert med følgende i punkt 7.2:  

"ROS-analysen viser at sonene Hønsisletta, Ask vestre og Berger har høyere faregrad (årlig 

sannsynlighet) enn kravet i Plan- og Bygningsloven. Analysen viser også at gjennomføringen 

av reguleringsplanen vil ha en positiv effekt for sikkerheten mot skred for store deler av det 

regulerte området. Gjennomføringen av planen vil ikke medføre at nye områder faller utenfor 

kravet i Plan- og Bygningsloven. For å tilfredsstille kravet i Plan- og Bygningsloven, vil det 

imidlertid være behov for ytterligere tiltak innen sonene Hønsisletta og Berger. Områdene som 

etter risikoanalysen har for høy faregrad, er arealene ut mot Fjelstadbekken og ut mot 

Kulsrudbekken. Strekninger hvor det kan være aktuelt å gjennomføre aktive sikringstiltak er vist 

med rødt på tegning 05. (Merk at utløsende område for et skred kan ligge utenfor 

reguleringsplanens begrensning)." 

Bilag 4: ROS-analyse kvikkleireskred, med forslag til tiltaksplan, utarbeidet av NGI, 24. juli 2003 

Områdene Hønsisletta og Ask vestre ble berørt av skredet. I ROS-analysen ble faregraden for 

Hønsisletta ansett som høy før utbygging og middels etter utbygging i henhold til reguleringsplanen, 

jf. tabell på side 2 i analysen. Det ble videre påpekt at en forutsetning for utbygging var faregrad lav 

                                                      

129 Dette avsnittet er basert på Kommuneansatt 1s forklaring til Wiersholm.  
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på områder med fare for kvikkleireskred, alternativt at det ble utført stabilitetsanalyser som 

dokumenterte at sikkerheten mot skred var tilfredsstillende. Det ble også presentert tiltak som ville 

avhjelpe risikoen. Det ble deretter uttalt at "Ved gjennomføring av de nevnte tiltakene vil 

reguleringsområdets globale sikkerhet være tatt vare på. Sikkerheten mot store skred, utløst av 

naturlige årsaker eller ved mindre menneskelige inngrep, vil derved være tilfredsstillende." 

Som det vil fremgå i det følgende, fulgte Gjerdrum kommune de føringer som fremgikk av 

reguleringsbestemmelsene og ROS-analysen.  

4.5.3 Utbyggingen av Nystulia – B09  

I forkant av utbyggingen av boligfeltet Nystulia engasjerte utbygger NGI for å vurdere 

stabilitetsforholdene og nødvendige masseforflytninger, i tråd med gjeldende reguleringsplan. I løpet 

av utbyggingsprosessene i Nystulia B09 foretok NGI en rekke vurderinger som ble fulgt opp av 

utbygger og kommunen. 

I forkant av utbyggingen av Nystulia B09 foretok NGI i første omgang orienterende 

stabilitetsberegninger for området, på bakgrunn av ROS-analysen fra 2003. Vurderingen ble inntatt i 

teknisk notat av 19. november 2003, hvor det blant annet fremgikk at hensikten med undersøkelsene 

var å fastsette det høyeste oppfyllingsnivået som var nødvendig for å sikre tilfredsstillende sikkerhet 

mot skred. Det ble foreslått ytterligere undersøkelser og tiltak.130  

Bilag 5: Teknisk notat fra NGI til Nordbohus Romerike AS, 19. november 2003 

NGI utarbeidet ytterligere et teknisk notat, datert 2. september 2004, hvor det ble konkludert med at 

tiltak og analyser viste at sikkerheten mot skred var tilfredsstillende, men at det ville være behov for 

erosjonsbeskyttelse for å hindre svekket stabilitet med tiden.  

Bilag 6: Teknisk notat fra NGI til Utbygger 1, 2. september 2004 

Den 12. november 2004 inngikk kommunen en kvalitetsavtale med Gjerdrum Boliger AS som bygget 

ut Nystulia. Reguleringsplanen for Ask sentrum var vedlagt avtalen, og det ble forutsatt i avtalens 

punkt 2 og 3 at utbygger var ansvarlig for å utvikle området iht. bestemmelsene i avtalen og 

reguleringsplanen. Det ble også stilt krav om utarbeidelse av detaljert reguleringsplan før utbygging.  

Bilag 7: Kvalitetsavtale for utbygging av B9, 12. november 2004  

I forkant av avtaleinngåelsen hadde utbyggers arkitekt, Arkitekt 1, sendt varsel om oppstart av 

reguleringsplan for Ask sentrum felt B09. Varselet ble sendt 30. august 2004, og ble blant annet sendt 

til NVE. I brev av 20. september 2004 sendte NVE sine innspill til Arkitekt 1.  

Bilag 8: Brev fra NVE til Arkitekt 1, 20. september 2004 

Vedlagt brevet var et faktaark (nr. 6 2003), og med henvisning til dette mente NVE at viktige momenter 

i planarbeidet blant annet var at bekker ikke måtte lukkes, at eksisterende vegetasjon langs vassdrag 

måtte bevares, at arrondering av terrenget måtte ta hensyn til løsmassenes stabilitet, samt 

fareområder knyttet til vassdrag eller skredfare, behov for geotekniske undersøkelser og håndtering 

av overflatevann. NVE ga dermed innspill til reguleringsplanprosessen for utbyggingen av Nystulia.  

                                                      

130 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 
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I et dokument datert 25. januar 2005 leverte Øvre Romerike Prosjektering AS ("ØRP") et notat med 

kommentarer til planforslaget (risiko- og sårbarhetsanalyse).131  

Bilag 9: Risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til reguleringsplan for "B9 - Nystuen, innenfor 

reguleringsplan for Ask sentrum", datert 25. januar 2005  

Av notatet fremgår det at ØRP blant annet hadde vurdert faren for ras, utglidninger eller 

setningsskader i nærområdet som følge av utbygging. ØRP anså at dette i stor grad ville avhenge av 

hvordan området ble opparbeidet, og uttalte at: 

"For all terrengbearbeiding innenfor planområdet er det derfor svært viktig at dette skjer i 

henhold til geotekniske rapporter, undersøkelser og analyser utarbeidet av NGI. Dette er 

rapporter/notater datert 24.7.2003, 2.9.2004, 14.1.2005 og 7.2.2005, samt videre geoteknisk 

prosjektering. Det må også være jevnlig kontakt/befaringer med ansvarlig geoteknikker i NGI 

under anleggsarbeidet! 

Løsninger for overvannshåndteringen må håndteres i forbindelse med den tekniske 

planleggingen av feltet." 

Utover dette anså ikke ØRP at utbyggingen ville medføre noen særskilt fare for mennesker, miljø eller 

økonomiske verdier.  

Den 7. februar 2005 sendte NGI brev til Arkitekt 1og informerte om at anbefalt terrengheving var blitt 

innarbeidet i reviderte planer. Hevingen var anbefalt av stabilitetsmessige grunner, og i brevet står det 

blant annet at:  

"Med de reviderte planene vil områdesikkerheten bli tilstrekkelig god for utbygging av B9." 

Bilag 10: Brev fra NGI til Arkitekt 1, 7. februar 2005  

Den 20. februar 2005 sendte NGI et teknisk notat til utbygger med tittel "Utlegging av stabiliserende 

fylling i Fjelstadbekkdalen for utbygging av delområde B1". I notatet beskrives blant annet etablering 

av motfylling i Fjelstadbekken.  

Bilag 11: Teknisk notat med tegning fra NGI til Gjerdrum Boliger AS, 20. februar 2005 

På vegne av utbygger Gjerdrum Boliger AS, sendte ØRP et privat forslag til reguleringsplan til 

kommunen 3. mars 2005 og et revidert forslag 7. mars 2005. Ved kommunens behandling av forslaget, 

uttrykte Teknisk utvalg at utbyggingen av området ville by på særskilte utfordringer hva gjelder 

grunnforhold, noe som nettopp var bakgrunnen for at NGI var blitt engasjert til å gjennomføre ROS-

analysen.  

Bilag 12: Saksfremlegg, førstegangsbehandling av reguleringsplanen, 17. mars 2005 

I saksfremlegg datert 17. mars 2005 (med angitt møtedato 12. april 2005) uttalte utvalget at: 

"Utbyggingen av B9 særlig, men også videre utbygging av sentrumsplanens østre område med 

hovedveg, vil i tillegg ha en stabiliserende virkning på grunnforholdene i forhold til eksisterende 

bebyggelse i Ask sentrum, hvor store deler er plassert i høyeste faregradsklasse i forhold til 

kvikkleireskred. Ut fra ovenstående anser en at det utvilsomt foreligger hjemmel for de planlagte 

terrenginngrep.  

                                                      

131 Det er mulig at dokumentet er feildatert ettersom det vises til notat fra NGI datert 7. februar 2005 i dokumentet.  
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NGI har vært engasjert av utbygger for gjennom videre detaljerte undersøkelser å dokumentere 

tilfredsstillende områdesikkerhet for utbygging. NGI konkluderer i brev datert 07.02.05, ut fra 

egne undersøkelser og detaljerte tekniske tegninger for terrengplaneringen utarbeidet av 

[Arkitekt 1], at området kan bygges ut med disse hovedforutsetningene. Dette er tilstrekkelig i 

forhold til videre planprosess (...). 

Siden det er så vidt omfattende inngrep som må gjøres, er det fra kommunens side særlig viktig 

at områdene istandsettes på god og riktig måte. Det skal utarbeides en landskaps-, 

beplantnings- og skjøtselsplan for områdene som blir berørt av terrenginngrep, som en anser 

som meget viktig. Forslagstiller og utbygger har i denne sammenheng invitert lokale natur- og 

friluftsorganisasjoner og golfklubben til å være med på utarbeidelsen av en slik plan. Dette er 

meget positivt, og en håper organisasjonene blir med i arbeidet, slik at en kan komme fram til 

en god plan som ivaretar de ulike interesser på best mulig måte." 

Det Tekniske utvalget foreslo blant annet følgende endringer i forslaget til reguleringsplan:  

"All terrengbearbeiding innenfor planområdet skal skje i henhold til geotekniske rapporter, 

undersøkelser og analyser utarbeidet av NGI. Dette er samlet i rapporter/notater datert 

24.07.2003, 02.09.2004, 14.01.2005 og 07.02.2005. Det er i disse dokumentene gitt en del klare 

hovedforutsetninger/prinsipper for utbyggingen, disse skal følges. Hovedtrekkene for 

terrengbearbeidingen er vist i egen plan, datert 11.02.2005.  

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak for gjennomføring av den helhetlige 

terrengplaneringen, skal det foreligge en endelig geoteknisk rapport utarbeidet av foretak med 

særskilt geoteknisk kompetanse. Det skal også være foretak med særskilt geoteknisk 

kompetanse som skal stå ansvarlig for prosjektering av tiltaket, samt uavhengig kontroll av 

utførelsen. Den endelige geotekniske rapporten skal også inneholde tiltak i forhold til avrenning 

og erosjon under planeringsarbeidene. 

(…) 

Før det gis tillatelse til tiltak for gjennomføring av terrengplaneringen skal det foreligge en 

landskaps-, beplantnings- og skjøtselsplan som skal godkjennes av kommunen. Planen skal 

omfatte alle områder som blir berørt av terrenginngrep og friområder, dette gjelder også 

områder utenfor reguleringsplanen, innenfor reguleringsplanen for Ask sentrum. Planen skal 

også fastsette til hvilket tidspunkt områdene skal være ferdig istandsatt." 

Det ble deretter besluttet å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen ble så sendt på 

høring 3. mai 2005.  

I den videre planprosessen hadde kommunen tett dialog med NVE, og mottok flere innspill knyttet til 

ras- og skredfare som ble implementert i reguleringsplanen. Dette omfattet for det første et 

høringsinnspill datert 10. juni 2005, hvor NVE skrev at alle tiltak som berørte vassdrag og grunnvann 

måtte vurderes etter vannressurslovens bestemmelser om konsesjonsplikt dersom det ikke ble 

innarbeidet bedre beskrivelse av virkningene for vassdragene i reguleringsplanen.132 

Bilag 13: Høringsinnspill fra NVE til reguleringsplan, 10. juni 2005 

Det fremgikk også at: 

                                                      

132 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 
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"Planen innebærer store terrenginngrep med blant annet oppfyllinger av raviner. Ved å bygge i 

kvikkleireområdet vil konsekvensene ved et eventuelt skred økes. Dersom området skal 

bebygges, må sannsynligheten for skred reduseres slik at risikoen blir akseptabel." 

NVE gjentok også 

"anbefalingen om åpne bekker, da dette blant annet gir mindre fare for flomskader, både fordi de 

normalt har større kapasitet til å lede flomvannet, og fordi de gir bedre mulighet til å ha oversikt 

over avrenningsforholdene i flomsituasjoner. NVE anbefalte åpen sikring av bekken dersom dette 

ga samme faregradsreduksjon med hensyn til kvikkleireskred som en lukking av bekken. NVE 

understreket videre viktigheten av god planlegging og gjennomføring av anleggsarbeidene med 

tanke på faren for erosjon i området".133 

NVE viste også til at NGI hadde vært engasjert for å "dokumentere tilfredsstillende områdesikkerhet 

for utbygging", og NVE forutsatte at de geotekniske forholdene ble tilstrekkelig ivaretatt. NVE 

understreket også viktigheten "i god planlegging og gjennomføring av anleggsarbeidene med tanke 

på faren for erosjon i området", og anbefalte at visse retningslinjer om tiltak for å hindre erosjon ble 

inntatt i reguleringsbestemmelsene. Steinsetting ble ikke nevnt i denne forbindelse, men det ble vist til 

tiltak mht. planering, utgraving, transport, komprimering av masser og planlegging av 

fordrøyningsbasseng ut fra terrengforholdene.   

Kommunen fulgte opp NVEs uttalelser. I saksfremlegg datert 7. september 2005 konkluderte 

rådmannen med at:134  

"Det er under saksframleggets saksopplysninger/saksvurderinger beskrevet årsakene til 

planens utvidelse i golfområdet og at det er gjort grundige geotekniske undersøkelser for å sikre 

det nye, og de eksisterende boligområder mot ras/utsklidning avmasser. Rådmannen tar like 

fullt NVEs uttalelser til følge, på den måten at før kommunen vil godkjenne bebyggelsesplanen 

for området (bakkeplanering/terrengbearbeiding) skal det utarbeides vurderinger for 

bekk/vassdrag som må godkjennes av NVE."  

Bilag 14: Saksfremlegg, endelig behandling av reguleringsplan, 7. september 2005  

Kommunen foreslo derfor at følgende bestemmelse ble lagt til i reguleringsplanen: 

"Før tillatelse gis for terrenginngrep/ bakkeplanering etter pbl § 93 i spesialområdet for golf, 

SPG3, skal NVE involveres og godkjenne plan for vurdering av tiltak som berører vassdraget/ 

bekken." 

ØRP fulgte opp innspillene fra NVE og sendte den 18. oktober 2005 et brev med oppdatert 

landskapsplan135 til NVE, samt et notat til landskapsplanen som et supplement til teknisk notat fra NGI. 

ØRP ba om NVEs tilslutning til landskapsplanen.  

 

Bilag 15: Brev fra Øvre Romerike Prosjektering AS til NVE, 18. oktober 2005 

I reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt i tilknytning til reguleringsplan for Nystuen – B9, Ask 

sentrum, datert 19. oktober 2005, var det inntatt en rekke bestemmelser mht. grunnforhold.  

                                                      

133 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 127. 

134 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 

135 Selve landskapsplanen fremgår også på s. 129 i Gjerdrum-utvalgets delrapport 1.  
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Bilag 16: Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan "Nystuen – B9, Ask sentrum", 

19. oktober 2005 

Det fremgikk blant annet av punkt 2.12 at:   

"All terrengbearbeiding innenfor planområdet skal skje i henhold til geotekniske rapporter, 

undersøkelser og analyser utarbeidet av NGI. Dette er samlet i rapporter/notater datert 

24.07.03, 02.09.04, 14.01.05 og 07.02.05. Det er i disse dokumentene gitt en del klare 

hovedforutsetninger/prinsipper for utbyggingen, disse skal følges. Hovedtrekkene for 

terrengbearbeidingen som skal skje er vist i egen plan, datert 11.02.05.  

 

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak for gjennomføring av terrengplaneringen, skal det 

foreligge en endelig geoteknisk rapport utarbeidet av foretak med særskilt geoteknisk 

kompetanse. Det skal også være foretak med særskilt geoteknisk kompetanse, som skal stå 

ansvarlig for prosjektering og kontroll av utførelsen av terrengplaneringen. Den endelige 

geotekniske rapporten skal også inneholde tiltak i forhold til avrenning og erosjon under 

planeringsarbeidene." 

Hva gjelder golfbanen fremgikk følgende av punkt 6.5:  

"Før tillatelse gis for terrenginngrep/ bakkeplanering etter pbl § 93 i spesialområdet for golf, 

SPG3, skal NVE involveres og godkjenne plan for vurdering av tiltak som berører 

vassdraget/bekken." 

Den 1. desember 2005 ga NVE tilbakemelding til ØRP på landskapsplanen.136 NVE understreket at 

deres oppgave ikke var å godkjenne tiltakene, men at NVEs tilbakemelding var å betrakte som en 

vurdering av om utredningsplikten var oppfylt. "NVE informerte i brevet om at de, ved telefonisk kontakt 

med NGI, hadde fått bekreftet at hensynet til bekkens erosjon ikke var vurdert ved NGIs kommentarer 

til landskapsplanen. NVE påpekte videre forhold knyttet til erosjon og stabilitet, spesielt at det måtte 

prosjekteres en tilstrekkelig erosjonssikring av bekkeløpet, slik at det ikke oppstod ukontrollert graving 

som kunne føre til skader eller forringelse av stabiliteten i området. Det ble pekt på at den nederste 

delen av det nye bekkeløpet (mellom kote 146 og 155) så ut til å bli relativt bratt, dvs. at man måtte 

forvente høyere vannhastighet og større erosjonspåkjenning fra bekken."137 

Bilag 17:  Brev fra NVE til ØRP, 1. desember 2005 

Den 13. desember 2005 ble det avholdt et møte der blant annet kommunen, Gjerdrum Boliger AS og 

ØRP deltok. Det fremgikk av møtereferatet datert 14. desember 2005 at forholdene påpekt i NVEs 

brev ville følges opp gjennom ivaretakelse i byggesaksbehandlingen, og at NVE – som del av 

byggesaken – måtte vurdere og kommentere endelig forslag til løsning.138 

Bilag 18: Oppsummering etter møte, Gjerdrum kommune, 14. desember 2005  

Den 26. april 2006 ga kommunen tillatelse til gjennomføring av tiltak, noe som ble omtalt slik av 

Gjerdrum-utvalget i skredrapport 1:  

"Med brev 24. april 2006 ga Gjerdrum kommune tillatelse til Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) 

til tiltak, herunder vann og avløp og vesentlig terrenginngrep. Med henvisning til teknisk notat 

                                                      

136 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 

137 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 129-130. 

138 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 
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fra NGI 21. april 2006 anså kommunen at kravet om endelig geoteknisk rapport var oppfylt. 

Angående tiltak som berørte vassdraget, ble det vist til teknisk notat fra NGI 8. mars 2006 om 

erosjonsbeskyttelse. I det aktuelle notatet vises det til ØPRs landskapsplan/bekk datert 15. april 

2005 og det påpekes at den aktuelle strekningen har en lengde på ca. 500 meter. Basert på 

landskapsplanen, se Figur 8.5, legger utvalget til grunn at erosjonssikringen ble avsluttet 

innenfor reguleringsplanområdet og om lag 200 meter ovenfor der initialskredet gikk.  

Kommunens tillatelse ble gitt på vilkår av at NVE godkjente plan for tiltak som berørte 

vassdraget/bekken i spesialområdet for golf."139 

Før tillatelser ble gitt, ble dermed ytterligere notater utarbeidet av NGI, herunder et eget notat om 

erosjonssikring.  

Bilag 19:  Teknisk notat fra NGI til ØRP, 8. mars 2006 

Bilag 20:  Teknisk notat fra NGI til Gjerdrum kommune, 21. april 2006 

Ovennevnte illustrerer at Gjerdrum kommune i stor grad var opptatt av og besørget at risikoen for 

skred i de kvikkleireutsatte områdene ble ivaretatt gjennom utbyggingsprosjektet i Nystulia B09. 

Risikoen ble systematisk vist til i plandokumentene og i kravene som kommunen stilte i forbindelse 

med utbygging. Det var utstrakt dialog mellom kommunen, NVE, utbygger og utbyggers 

representanter i prosessen.   

4.5.4 Utbyggingen av golfbanen  

NGI ble også engasjert i forbindelse med utbyggingen av golfbanen, blant annet for å gi en uttalelse 

vedrørende prosjektets innvirkning på stabilitetsforholdene. I denne forbindelse utførte NGI 

grunnundersøkelser. Resultatene er beskrevet i teknisk notat til utbygger datert 4. desember 2003.140 

Undersøkelsene viste "mektige kvikkleireavsetninger" i ravineskråningene på begge sider av 

Fjeldstadbekken og lite sensitiv leire i bunnen av ravinen. Videre var det "mindre / ingen" forekomst 

av kvikkleire lengst sør i området, men spor av tidligere skredaktivitet. Det ble samtidig lagt til grunn 

at Hønsisletta og Fjeldstad, to andre kvikkleiresoner, i mindre grad berøres. NGI uttalte at: 

"I lys av de opplysninger som ble fremlagt under møtet mener vi at det er fullt mulig å anlegge 

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 Fjeldstadbekken, for å unngå 

stabilitetsforverring pga. erosjon." 

 

Bilag 21:   Teknisk notat fra NGI, 4. desember 2003 

På vegne av utbygger utarbeidet Brådal Golf AS et privat forslag til reguleringsplan 22. desember 

2003.  

Planene for golfbanen var blant annet at bekkeløp skulle åpnes, og at det skulle anlegges nye dammer 

og våtmarker. Kommunen behandlet forslaget 25. februar 2004 (møtedato angitt til 9. mars 2004), og 

anså at:141 

                                                      

139 Skred-utvalgets delrapport 1 s. 130.  

140 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 

141 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 
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"Et minimumskrav fra administrasjonen har likevel vært at det gjøres en kompetent vurdering 

av dette forholdet. En slik vurdering er gjort av Norges Geotekniske Institutt (NGI) ved notat 

datert 04.12.03. Konklusjonen er at det må påregnes at områdene 20-30 m fra vegkant kan bli 

berørt, samt at det trolig må skje utfylling i dalen vest for sykehjemmet helt ned til 

Fjeldstadbekken. I illustrasjonsplanen er golfbanen tilpasset dette ved at blant annet hele 

anlegget er trukket 30 m unna reguleringsgrensen for Ask sentrum. NGI har også gjort en 

vurdering av planforslaget med hensyn til geotekniske forhold. Banen er planlagt med minimale 

terrenginngrep, og NGI konkluderer med at det vil la seg gjøre å anlegge banen uten omfattende 

stabiliseringstiltak. I forbindelse med byggesaken hvor mer detaljerte planer foreligger, vil det 

bli stilt krav til utarbeidelse av geoteknisk rapport for tiltaket."  

Bilag 22:  Saksfremlegg, førstegangsbehandling av reguleringsplan, 25. februar 2004 

Det ble vedtatt at forslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn, forutsatt at visse endringer ble 

gjennomført, herunder at det kom tydeligere frem hvordan sikkerhet skulle ivaretas, og at det skulle 

foreligge en geoteknisk vurdering før det ble gitt tillatelse til tiltaket. 

Den 24. august 2004 sendte NVE en uttalelse til kommunen om reguleringsplanen. NVE uttalte blant 

annet:  

"NVE er enig i at dammene er positive tiltak for å ta vare på overflatevann og hindre forurensing. 

Det er viktig at bekkeløpene og dammene konstrueres og dimensjoneres av fagkyndige slik at 

det ikke oppstår uheldige hydrauliske virkninger i form av endrede flomforhold og økt erosjon. 

(…)  

Det er utført geotekniske undersøkelser i området. NVE vil understreke viktigheten i god 

planlegging og gjennomføring av anleggsarbeidene med tanke på faren for erosjon i området. 

Etter NVEs syn bør følgende retningslinjer om tiltak for å hindre erosjon tas inn i 

reguleringsbestemmelse § 6.1:  

 planering opphører under nedbør 

 utgraving, transport, utlegging og tildekking må foregå fortløpende 

 massene komprimeres legg og dekkes umiddelbart med grus, sand eller vekstjord  

 ut fra terrengforholdene planlegges fordrøyningsbasseng som kan samle opp 
leirblandet overflatevann 

Det er foreslått en steinsetting av Fjelstadbekken for å unngå stabilitetsforverring pga. erosjon. 

Vi anbefaler at man begrenser steinsettingen til et minimum for å bevare mest mulig av bekken 

med naturlig miljø. I tillegg vil vi anbefale at man bruker fagmyndige til å utføre jobben slik at det 

ikke oppstår uheldige hydraliske virkningen i form av redusert flomavledning eller økt erosjon."  

Bilag 23: Uttalelse til reguleringsplan for Gjerdrum golfpark fra NVE til kommunen, 24. august 2004 

NVE anbefalte at steinsetting ble begrenset til et minimum for å bevare mest mulig av bekkens 

naturlige miljø. Dette er et relevant aspekt i lys av eksempelvis Gjerdrum-utvalgets fokus på 

kommunens manglende steinsetting av Tistilbekken.142 NVEs innspill illustrerer at et inngrep som 

steinsetting i bekker og vassdrag ikke nødvendigvis anbefales fra et faglig perspektiv, som følge av at 

                                                      

142 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 138. 
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andre hensyn trekker i motsatt retning og taler for at steinsetting ikke foretas. Så vidt vi kan se utgjorde 

NVEs brev ikke en del av politidokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 

Bemerkningene fra NVE gjentas i kommunens sluttbehandling av reguleringsplanen 2. november 

2004. Rådmannen påpeker at: 

"Når det gjelder viktigheten av at bekker, dammer og eventuelle bruer konstrueres og 

dimensjoneres av fagkyndige, slik at det ikke oppstår uheldige virkninger i form av endrede 

flomforhold og økt erosjon, vil kommunen påse dette gjennom byggesaken for anlegget. Dette 

er et viktig spørsmål, og en foreslår at det innføres krav til en hydrologisk vurdering for tiltaket. 

Nye vassdrag må opparbeides så naturlig som mulig. Prinsipper om fordrøyning og rensing er 

også viktige i denne sammenheng (…).  

Steinsetting av bekker skal kun skje der det er nødvendig av hensyn til stabilitetsforhold. NVE 

sitt forslag til tillegg i bestemmelse 6.1 for å hindre erosjon i anleggsfasen inntas i bestemmelsen 

til sluttbehandlingen." 

Bilag 24: Saksfremlegg, sluttbehandling av reguleringsplan, 2. november 2004 

I tillegg la kommunen til at det skulle foreligge en geoteknisk og hydrologisk vurdering før det gis 

byggetillatelse, og det ble stilt visse vilkår for "ytterligere å hindre avrenning og erosjon", herunder at 

det ble planlagt fordrøyningsbasseng som kunne samle opp leirblandet overflatevann ut fra 

terrengforholdene. Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som 

politiet har oversendt til Wiersholm. 

27. januar 2005 besluttet kommunen at NGIs ROS-analyse av 24. juli 2003 skulle tas med i 

bestemmelsene til reguleringsplanen, "i forhold til kvikkleireskred".143  

Bilag 25: Internt notat, Gjerdrum kommune, 27. januar 2005 

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 16. februar 2005. Av reguleringsplanen fremgår 

blant annet at "Steinsetting av Fjelstadbekken skal gjøres dersom det er nødvendig for å unngå 

stabilitetsforverring pga. erosjon". Det fremgikk også at anleggsarbeidet skulle søkes utført i tørre 

perioder, fortrinnsvis i mai til september. I forlengelsen av dette ble det angitt at for "ytterligere å hindre 

avrenning og erosjon gjelder følgende:" Deretter ble tiltak i tilknytning til planering, utgraving 

komprimering av masser samt planlegging av fordrøyningsbasseng listet opp.  

Bilag 26: Reguleringsplan for Gjerdrum golfpark, 16. februar 2005 

ØRP sendte søknad om tiltak 6. juli 2007 og søknad om igangsettelse 10. oktober 2007. I forbindelse 

med sistnevnte uttalte ØRP at:  

"Vedrørende ansvarlig utførende for geoteknikk, ser det pr. dags dato ikke ut til å være behov 

for denne funksjonen. NGI er ansvarlig prosjekterende for geoteknikk og har ingen innspill 

vedrørende geotekniske utfordringer til de planene som foreligger."  

Bilag 27: Brev fra ØRP AS til Gjerdrum kommune, 10. oktober 2007 

ØRP sendte samme dag over planer for vanningsanlegg til NVE, hvor det blant annet fremgikk at: 

                                                      

143 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 
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I forbindelse med etablering av ny golfbane på Ask i Gjerdrum kommune, blir eksisterende 

vassdrag berørt. Tistilbekken ligger renner gjennom området i dag, som hovedsakelig består av 

jordbruksareal. Vassdraget er tidligere berørt av boligutbygging (…). Det er planlagt å benytte 

vannet i Tistilbekken til vanning av de mest utsatte arealene i golfbanen, hovedsakelig greener. 

Vannet vil bli holdt tilbake i samme område som bekken er lukket i dag. Tilrenningen til bekken 

antas å øke i forbindelse med ytterligere utbygging av Ask sentrum." 

Bilag 28: Brev fra ØRP AS til NVE, 10. oktober 2007 

Den 28. februar 2008 ba Brådal Golf AS om konsesjonsvurdering fra NVE. I oversendelsesbrevet ble 

det gitt en beskrivelse av hvordan det ble planlagt å etablere en fangdam i Tistilbekken for vanning av 

golfbanen. Det ble òg gitt en beskrivelse av Tistilbekken (herunder om stabiliseringstiltak) og om 

planlagte tiltak.144  

Bilag 29: Brev fra Brådal Golf AS til NVE – forespørsel om konsesjonsvurdering, 28. februar 2008 

Det fremgikk blant annet at: 

"Etter nye vurderinger vil vi i prosjektet åpne Tistilbekken fra hull nr 2 og frem til hull 7. 

Reetablering av bekken i dette området vil bli gjort i samarbeid med Natruvernforbundet og 

deres [Naturvernforbundets Representant]. [Naturvernforbundets Representant] er utdannet 

hydrolog. Vi vil i samarbeid med ham reetablere bekken ut fra biologiske og hydrologiske 

vurderinger. I prinsippet vil det være en bekk med mindre terskler for å bremse vannet og 

forebygge utvasking av grunnen. Øvrige bekker vil bli liggende urørt, det vil si der de i dag er 

lukket."  

Om konsekvenser i vassdraget skrev Brådal Golf AS at: 

"Som det framgår ovenfor er vannsystemene i området preget av eksisterende bebyggelse både 

øst og vest for reguleringsområdet. Vanntilsig varierer mye og raskt med nedbøren pga av tilsig 

fra sentrums og boligbebyggelse. Eksisterende planer om ytterligere bebyggelse av Ask 

sentrum (fullføring av reguleringsområde B9 og B10) vil ytterligere forsterke dette når det gjelder 

Tistilbekken. Det sammen gjelder fullføring av Brådalsfjellet 2 i vest med virkning for både 

Tistilbekken og Fjellbekken. 

Denne utviklingen vil føre til raskere og større vannføring i perioder i begge vassdragene. 

Etablering av vannspeil/fangdammer vil bremse vannføringen, noe som er positivt i forhold til 

vannets hastighet og derav følgende erosjonsfare. 

Prosjektet ønsker i størst mulig grad å bevare dagens vannsystem og vannføring. For oss vil 

det være positivt å bevare de åpne bekkene med mest mulig normal vannføring, særlig der 

vannet er en del av golfspillet. Dette vil være med på å sette området tilbake til slik det en gang 

var, øke det biologiske mangfoldet og gi brukerne av området en mer helhetlig estetisk 

opplevelse." 

Kommunen ga tilbakemelding på søknad om tiltak på golfbanen 7. mars 2008.145 Kommunen anså 

søknaden mangelfull, blant annet fordi den manglet vurdering av hydrologiske forhold:  

                                                      

144 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 

145 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 
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"Utbygging av golfanlegget vil endre de hydrologiske forhold. Hydrologisk vurdering iht. 2.6 er 

ikke innsendt. Det er tenkt benyttet naturvernforbundets kompetanse underveis, og det er 

positivt. Kommunen må likevel ha et ansvarlig foretak å forholde seg til. Det foreligger ingen 

tekniske tegninger eller beregninger av dammer, bekker, rør, drenering mm. Prosjektering av 

dette forutsettes å ligge under ØRP sitt ansvarsområde.  

Kommunen har ikke mottatt uttalelse fra NVE. I oversendelsen til NVE er det ikke omtalt 

omlegging av bekken vest for Brådalsvegen. Vi antar at dette vil medføre økt vannmengde til 

nedre del av golfbanen mot rv. 120. Omleggingen antar en også vil få konsekvenser for 

Ulvedalsbekken. Det er heller ikke omtalt vannuttak fra Fladbydammen. Det bes om en 

tilbakemelding på disse forhold, samt hvorledes dette er vurdert i forhold til NVE. Det samme 

gjelder for minimum hvordan en overordnet beregning/vurdering av kapasiteten for nye og 

eksisterende vassdrag (åpne og lukkete) er foretatt. En må da legge til grunn ferdig utbygd 

golfbane, Ask sentrum og Brådalsfjellet 2.  

(…) 

Banen befinner seg i et geoteknisk krevende område. Det stilles derfor krav om innsending av 

søknad om ansvarsrett for foretak med særskilt geoteknisk kompetanse (NGI eller tilsvarende) 

til å kontrollere utførelsen (KUT grunnforhold)." 

Bilag 30: Notat vedr. søknad om tiltak på Gjerdrum golfbane, 7. mars 2008 

NVE svarte på henvendelsen fra Brådal Golf AS 1. april 2008, og konkluderte med at det ikke var 

behov for konsesjon, forutsatt at tiltaket ble utført i samsvar med planene og at det ble sørget for slipp 

av minstevannføring i naturlige bekker.  

Bilag 31: Brev fra NVE til Brådal Golf AS 1. april 2008 

ØRP sendte deretter inn supplerende dokumenter til kommunen 2. mai 2008, hvor blant annet 

kontrollerklæring fra VVS Comfort, søknad om ansvarsrett fra NGI og søknad om ansvarsrett og 

kontrollerklæring fra ØRP for terrenginngrep ble oversendt.  

Kommunen ga så tillatelse til tiltaket 22. mai 2008, på følgende vilkår: 

"1. Detaljerte bestemmelser, rapporter og føringer nevnt i reguleringsbestemmelsene må 

følges.  

2. Det forutsettes et tett samarbeid mellom de ulike aktører og instanser som er involvert i 

prosjektet. En vil spesielt trekke fram situasjonen vedrørende vassdragene i området. Det må 

foretas nøye vurderinger/beregninger av kapasiteten for nye og eksisterende vassdrag. 

3. ”As built” tegninger og innmåling av tiltaket forutsettes utført fortløpende. Oppdaterte 

tegninger og nødvendige innmålinger skal forelegges kommunen ved behov og minst 1 gang 

hvert halvår i byggeperioden."  

Bilag 32: Tillatelse fra Gjerdrum kommune til bygging av Gjerdrum golfbane, 22. mai 2008  

Det ble også forutsatt at NGIs områdestabilitetsvurdering og ROS-analyse skulle være førende for den 

videre detaljplanleggingen innenfor området, og at de ansvarlige la det til grunn i det videre arbeidet. 

Kommunens involvering med planarbeidet for golfbanen viser kommunens uttalte fokus på 

geotekniske forhold.  
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4.6 Øvrig relevant faktum i lys av siktelsen  

4.6.1 Innledning  

Faktumgjennomgangen til nå har bestått av å belyse forhold som anses å gi viktig kontekst til 

gjennomgangen av de konkrete faktiske forholdene politiet har vist til i siktelsen.  

Dette gjelder blant annet kommunens organisering og håndtering av henvendelser fra eksterne. Det 

gjelder også risikobildet som kommunen opererte i mht. kvikkleireskred. Basert på NGIs 

faresonekartlegging fra 2005, som i liten grad har vært endret i relasjon til soneinndeling, så har det 

ikke foreligget informasjon som tilsa at et skred som startet nedenfor gården Holmen, kunne ha en slik 

utbredelse og omfang som skredet rent faktisk fikk. Det var dermed heller ingen av "varslene" som det 

er vist til siktelsen, som i realiteten varslet om et skred av det omfang som faktisk fant sted. Det var 

heller ingen av de geotekniske vurderingene som ble utarbeidet i forbindelse med utbyggingen av 

områdene som ble rammet av skredet, som avdekket eller skisserte en risiko for skred som kunne 

strekke seg fra det aktuelle området i Tistilbekken, som lå i en annen faresone, og til boligbebyggelsen 

i Nystulia. 

Dokumentasjonen som er utarbeidet i planprosessene i forbindelse med utbyggingen av Nystulia B09 

og golfbanen, viser videre at kommunen hadde et uttalt fokus på geotekniske forhold, og at kommunen 

systematisk viste til risikoen mht. utbygging i områder med kvikkleire i plandokumentene, samt 

gjennom kravene som kommunen stilte i forbindelse med utbyggingene. 

I det følgende vil de faktiske forholdene som politiet har vist til i siktelsen, gjennomgås. I tillegg vil det 

vises til øvrige faktiske begivenheter som anses relevante for vurderingen av om det er grunnlag for 

siktelsen.   

For å gjøre gjennomgangen mest mulig oversiktlig vil det gis en kronologisk fremstilling av perioden 

2008-2020.  

4.6.2 April til juli 2008: brev fra arkitekt og e-post fra Naturvernforbundet 

De to første begivenhetene nevnt i siktelsen fant sted i april 2008. Det første "varselet" som omtales i 

siktelsen, er et møte som fant sted 17. april, der det ifølge siktelsen ble "bedt om at Gjerdrum kommune 

snarest skulle ta initiativ til et møte med de berørte parter med sikte på å finne en løsning for å legge 

en samlet plan for utførelse og håndtering av overflatevannet for hele bekkeløpet ned til undergangen 

ved Rv 120" 

Fire dager etter at møtet ble avholdt, sendte Arkitekt 1 et brev til Gjerdrum kommune. Arkitekt 1 var 

som nevnt engasjert av utbygger blant annet i forbindelse med utbyggingen av Nystulia B09. Brevet 

hadde overskriften "Anmodning om samordning av overflatevann for Brådalsbekken". Det ble i brevet 

vist til utbyggingen av Nystulia B09, og at det ble gjort en bakkeplanering med heving av bekkens 

østre løp som passerer Nystulia, Ingelstun og opp mot Ask sentrum. I forbindelse med en utgliding av 

masser i området nedenfor der det ble bakkeplanert, ble det vist til at grunneiere og andre 

interessenter hadde fremsatt påstander om at overflatehåndteringen ikke ble godt nok ivaretatt for 

utførte arbeider og arbeider om skal utføres. Det ble så vist til møtet av 17. april som ble initiert av 

Gjerdrum boliger. Det ble beskrevet at de fagpersoner som var til stede på møtet, mente at 

overflatevannet måtte tas hånd om for et større område enn det Nystulia og Golfbanen kunne ta ansvar 

for. Det ble derfor bedt om at kommunen snarest tok initiativ til et møte med berørte parter for å "finne 

en løsning som legge en samlet plan for utførelse og drift at overflatevannet for hele bekkeløpet ned 

til undergangen ved Rv 120." 

Bilag 33: Brev fra Arkitekt 1 til Gjerdrum kommune, 21. april 2008 
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Brevet og møtet gjaldt dermed et ønske fra utbyggere og grunneiere om en samlet plan for hvordan 

overflatevann skulle håndteres i det som synes å være området for hele bekkeløpet ned til 

undergangen ved rv. 120. Erosjon eller risiko for skred ved Tistilbekken er ikke nevnt. I lys av brevets 

innhold, er det vanskelig å se at det er faktisk dekning for politiets standpunkt i siktelsen om at brevet 

og møtet utgjør "varsler om til dels alvorlig og tiltagende erosjon langs bekkens løp", og som ifølge 

politiet også burde ledet til iverksettelse av sikringstiltak fra kommunens side. 

Dette underbygges også av e-post sendt fra Utbygger 1 til kommunen den 4. februar 2022 som 

respons på siktelsens omtale av henvendelsen, hvor det fremgår at de var bekymret for erosjon i 

Tistilbekken og noen utglidinger ved Holmen, men at  

"Vi var ikke i nærheten av å være bekymret for større leireskred. 

I forbindelse med utbygging av Ingelstun, Ingelstuhagan og Nystulia har vi vært veldig trygge 

på at stabilisering av jordmasser i ravineområdene har gitt nødvendig sikkerhet for 

boligområdene og Ask sentrum generellt. NGI har gitt oss direktiver som vi har fulgt"146 

Bilag 34: E-post fra Utbygger 1 til Gjerdrum kommune, 4. februar 2022 

Kommunen besvarte Arkitekt 1s brev 24. juni 2008. I brevet fremgår følgende:  

"Viser til brev av 21.04.08 hvor det etterspørres en helhetlig plan for håndtering av 

overvannsproblematikk i Ask Sentrum, området Gjerdrum Torg, Nystulia og Ingelstun. 

Kommunen har i den forbindelse engasjert en rådgivende konsulent som vil utarbeide et forslag 

til en overordnet plan for overvannshåndteringen i området. Utkast til planen er forventet ferdig 

i løpet av sensommeren/høsten. Eventuelle spørsmål til saken kan rettes til undertegnede." 

Bilag 35: Brev fra Gjerdrum kommune til Arkitekt 1, 24. juni 2008  

Kommunen viste dermed til at kommunen, som følge av brevet der det etterspørres en helhetlig plan 

for overvannsproblematikk, nettopp har engasjert en rådgivende konsulent som skal utarbeide en plan 

for overvannshåndtering i området. Kommunen følger dermed opp de to første begivenhetene omtalt 

i siktelsen med å bestille en plan for overvannshåndtering fra Asplan Viak.  

Også dette må lede til at møtet av 17. april 2008 og brevet av 21. april 2008 ikke kan anses som 

varsler som kommunen har unnlatt å følge opp.  

I et notat av 27. juni 2008 beskrev Asplan Viak forslag til arbeidsopplegget for plan for 

overvannshåndtering. Av punkt 1 i notatet fremgikk det at det i Ask pågikk og ble planlagt mange 

utbyggingsprosjekter, og at det i tillegg var sterkt fokus på bedring av vannkvaliteten i resipienten 

Gjermåa/Leira. Det ble vist til at endringer i type flater ville endre avrenningsmønster og gi muligheter 

for "økt sedimenttransport nedstrøms utslippspunkt for overvann." Det ble videre vist til at deler av 

sideskråningene ned mot Gjermåa lå i et område med skredfare og muligheter for dannelse av 

kvikkleire. I tillegg ble det påpekt at overvann fra tette flater kunne føre med seg uønskede 

forurensningsstoffer som kunne påvirke vannkvaliteten i Gjermåa negativt. Endelig ble det pekt på at 

dette også kunne medføre problemer med kapasitet knyttet til overvannsnettet. Disse forholdene er 

bakgrunnen for at Asplan Viak ble "bedt om å utarbeide et arbeidsopplegg for en overordnet plan for 

overvannshåndtering for Ask." 

                                                      

146 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 
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Bilag 36: Notat fra Asplan Viak – forslag til arbeidsopplegg for plan for overvannshåndtering i Ask, 

27. juni 2008 

Ovennevnte viser bredden i problemstillinger som knytter seg til håndtering av overvann. I tillegg til 

skredfare har overvannshåndtering også en side mot vannkvalitet, forurensing og kapasitet på 

overvannsnettet. Begrepet overvann og håndtering av overvann knytter seg dermed ikke kun til 

skredfare, men også flere andre aspekter. Dette er et viktig bakteppe for å forstå henvendelser om 

overvanns- og/eller erosjonsutfordringer. Hva personen eller foretaket bak henvendelsen har for øye 

vil variere. Det kan dreie seg om helt andre forhold enn skredfare, eller det kan være tale om mer 

lokale og småskala skredutfordringer uten risiko for bebyggelse. 

Kort tid etter at kommunen mottok Asplan Viaks forslag til arbeidsplan, mottok kommunen ved 

Kommuneansatt 2 og Gjerdrum postmottak en e-post fra Naturvernforbundets Representant. Denne 

e-posten er en av hendelsene politiet anser som et varsel, og som er nevnt i siktelsen. E-posten var 

datert 10. juli 2008. Naturvernforbundets Representant sendte e-posten på vegne av 

Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum, og det ble oppgitt i e-posten at avsenderen jobbet som 

hydrogeolog, og at han var spesialist innen avrenningsproblematikk.  

Bilag 37: E-post fra Naturvernforbundet til Gjerdrum kommune, 10. juli 2008 

Følgende fremgikk av e-posten:   

"I henhold til telefonsamtale i dag, så sender jeg over en del bilder fra nedenfor det nye 

boligfeltet ved Ask sentrum (Nystulia), som viser stor erosjon i terrenget og ingen tiltak for 

overvannshåndtering. Bildene er tatt nå på mandag. 

Viser til muntlig avtale med bl.a. utbyggerne av boligområdet i vår, om at det måtte gjøres noen 

midlertidige tiltak for å håndtere overvannet, da rådene og innspillene fra undertegnede ikke var 

fulgt opp, selv om de lå inne i reguleringsplanene som vi ?godkjente? under tvil. Der var jeg 

med og laget forslag og fikk tegnet inn bl.a. både fordrøyningsdammer og energidrepere. 

Etter vårflommen i år skjedde det stor utvasking og omfattende erosjon i området. Verst gikk 

det ut over bekkelukkingen nede langs kanten av jordet, som nå skal reguleres til golfbane, og 

ned mot rv 120. Der ble bl.a. bekkelukking over et stort område helt utvasket og knust, og 

bekken gravde seg minst 2-3 meter ned i terrenget i kanten av skråningen hvor det er kvikkleire 

i grunnen opp mot byggefeltet. NGI var også enig at en måtte gjøre midlertidige tiltak også her. 

Fikk nylig et brev i posten fra kommunen at det til høsten skal lages en plan for 

overvannshåndtering i Ask sentrum, men er bekymret for hva som er skjedd etter siste regn og 

tordenvær i helga, og enda mer bekymret for hva som kan skje ved neste regnskyll hvis bakken 

da er oppbløtt på forhånd (mye større konsekvenser da). Oppfordrer kommunen på det 

sterkeste til å følge opp denne saken, sjekke opp hva som er gjort og få satt i gang tiltak 

umiddelbart, før konsekvensene blir enda større." 

Vedlagt e-posten fulgte flere bilder.  

Samme dag videresendte kommunen ved Kommuneansatt 2 Naturvernforbundets e-post til Arkitekt 1 

og Utbygger 1. Sistnevnte jobbet i selskapet som sto ansvarlig for utbyggingen av Nystulia, Gjerdrum 

Boliger AS.  

I e-posten fremgikk følgende:  
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"Se vedlagte mail fra naturvernforbundet. Kommunen ser alvorlig på dette og vil følge opp saken 

i eget brev i løpet av dagen. t.o så lenge med vennlig hilsen [Kommuneansatt 2]." 

Arkitekt 1 svarte samme dag og ga uttrykk for at Naturvernforbundets Representant beskyldte andre, 

herunder Gjerdrum Boliger AS, for mangelfull oppfølging. Det ble vist til Arkitekt 1s brev av 21. april, 

og at Naturvernforbundets Representant i lys av dette hadde selektiv hukommelse. Det ble videre 

påpekt at man var klar for å gjøre tiltak når det ble avklart hva som skulle gjøres, og at de ventet på 

kommunens utspill som informert om i brev sendt fra kommunen uken før.  

Bilag 38: Korrespondanse mellom Gjerdrum kommune, Utbygger 1 og Arkitekt 1, 10. juli 2008 

Gjerdrum kommune sendte også et brev til Arkitekt 1 den 10. juli 2008, der følgende fremgikk:  

"Gjerdrum kommune har i dag mottatt mail fra naturvernforbundet ved [Naturvernforbundets 

Representant]. Med bilder er det dokumentert betydelige erosjonsskader i 

overvannshånderingen nedstrøms utbyggingsfeltet på Nystulia. Mailen er i dag videresendt til 

ansvarlig søker [Arkitekt 1] og [Utbygger 1] i Gjerdrum boliger as.  

Utslippene av overvann medfører utgraving som fører til stor massetransport til lavereliggende 

vassdrag, og er å betrakte som ulovlige i hht. Forurensningsloven (FL), (lov om vern mot 

forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.6) § 28 idet de kan være forurensende for 

omgivelsene. Forholdet er dokumentert med bilder som viser sterkt erosjon i terrenget.  

Kommunen har i samråd med utbygger tidligere satt krav til overvannshåndteringen. Overvann 

som ledes til vassdrag gjennom tildekte eller steinsatte flater vil ikke ha den gravende effekten 

som utløser massetransport til vassdraget. 

Gjerdrum kommune er som forurensningsmyndighet forpliktet til å følge opp forholdet med 

hjemmel i forurensningsloven § 7. 

Utbygger henstilles derfor å iverksette umiddelbare tiltak for at utgravingen skal 

opphøre.  

Dersom Gjerdrum kommune ikke har mottatt noen skriftlig tilbakemelding, med en 

tilfredsstillende fremdriftsplan, innen 3 uker vil vi vurdere andre tiltak.  

Aktuelle tiltak kan være pålegg etter forurensingsloven, anmeldelse som følge av brudd på 

forurensingsloven eller be bygningsmyndighetene stoppe videre utbygging i område inntil 

forholdene er rettet."  

Bilag 39:  Brev fra Gjerdrum kommune til Arkitekt 1, 10. juli 2008 

Brevet var signert av kommuneansatt 2, og kopi av brevet ble sendt til Naturvernforbundets 

Representant, Gjerdrum Boliger og ØRP AS.  

Brevet illustrerer at kommunen anså forholdene nevnt i Naturvernforbundets e-post som problematisk 

fra et forurensingsperspektiv. Dette underbygges også av e-post sendt fra kommunen ved 

Kommuneansatt 2 til utbygger og arkitekt den 11. juli 2008, der følgende fremgår:  

"En liten presisering i forhold til mitt brev etter samtale med [Utbygger 1] og [Arkitekt 1] i dag.  

Jeg snakker ikke om umiddelbar rasfare, men erosjon og påfølgende forurensning. Prosjektet 

har ansvar for dette og har i følge seg selv kontroll på denne situasjonen. jeg imøteser et svar 

innen 3 uker på brevet som gikk fra oss i går.  
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At kommunen skal lage en overordnet plan for overvannshåndtering i Ask sentrum mv må ikke 

bli en sovepute for å fullføre de pågående prosjektene. Som et minimum må det plastres i 

vannvegene slik at det ikke graver unødvendig. Ingen kan forurense uten tillatelse.  

Tror det er nok i denne omgang, så kommer vi tilbake til det overordnede over ferien."147 

Bilag 40: E-post fra Gjerdrum kommune til Arkitekt 1 og Utbygger 1, 10. juli – 11. juli 2008 

Wiersholms samtale med Kommuneansatt 2 bekrefter at kommunen primært anså forholdene omtalt 

i Naturvernforbundets brev som erosjonsproblematikk i relasjon til forurensing, og ikke i relasjon til 

skredfare. Det er fordi man ikke anså at det forelå umiddelbar risiko for skred i byggesonene. Det 

påpekes i denne forbindelse at Naturvernforbundets e-post ble sendt mens prosessene for 

utbyggingen av golfbanen og Nystulia pågikk, og at kommunen hadde stilt en rekke krav til ivaretakelse 

av skredrisiko i forbindelse med disse utbyggingene.  

Ovennevnte gjennomgang dokumenterer uansett at kommunen fulgte opp Naturvernforbundets e-post 

umiddelbart etter at den ble mottatt. Kommunen tok e-posten på alvor, videresendte den til utbygger 

og henstilte utbygger til å iverksette tiltak for at utgravingen i vassdraget skulle stoppe.  

Den 11. juli sendte Naturvernforbundets Representant en ny e-post til kommunen der det blant annet 

ble påpekt at det måtte bygges flere fordrøyningsdammer, at det var viktig med åpne, lokale 

overvannsannlegg og at løsningene burde dimensjoneres riktig av personer med hydrologisk 

kompetanse. Det ble også vist til fordrøynings- og rensedammer som Naturvernforbundets 

Representant hadde anbefalt ved golfbanen. Det ble også oppfordret til at kommunen innkalte til et 

møte med alle utbyggerne, Naturvernforbundets Representant og de som hadde fått i oppdrag av 

kommunen å utforme planen for overvannshåndtering.  

Bilag 41: E-post-korrespondanse mellom Naturvernforbundets Representant og Gjerdrum 

kommune, 11. juli 2008 

Kommunen ved Kommuneansatt 2 besvarte Naturvernforbundets Representants e-post samme 

dag.148 Det ble da blant annet vist til at det var planlagt oppstartsmøte med konsulenten som skulle 

utarbeide den overordnede overvannsplanen i uke 33, og at "Foreløpig forventer jeg at utbyggerne tar 

nødvendige grep for å unngå erosjon i sine prosjekter. Så må vi løse fellesutfordringene når de er 

kartlagt av konsulenten vår." 

Også her følger kommunen umiddelbart opp og viser til utbyggernes ansvar ved gjennomføringen av 

utbyggingsprosjektene.  

4.6.3 November 2008: planlagt møte mellom kommunen og golfklubben  

I november 2008 var det planlagt et møte med kommunen og blant annet representanter som sto 

ansvarlige for utbyggingen av den nye golfklubben. Møtet var planlagt til den 6. november 2008. Dette 

møtet ble avlyst i e-post datert 3. november 2008. E-posten ble sendt fra kommunen til Asplan Viak 

med blant annet ØRP og Gjerdrum Golfklubb i kopi. I e-posten fremgikk det at kommunen ved 

Kommuneansatt 3 samme dag hadde hatt kontakt med Ingeniør 1 i ØRP. ØRP var som nevnt 

prosjekterende for utbyggingen av golfbanen samt ny ungdomsskole. Ingeniør 1 hadde bekreftet til 

kommunen at vedkommende var villig til å gi Asplan Viak opplysninger og tegninger vedrørende 

                                                      

147 E-posten vi har mottatt er udatert, og hvem e-posten er adressert til, fremgår ikke av dokumentet. Basert på Gjerdrum-

utvalgets delrapport 1 s. 141 legger vi også til grunn at e-posten er sendt 11. juli og var adressert til Arkitekt 1 og Utbygger 1.  

148 E-posten vi har mottatt er udatert. Basert på Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 141 legger vi også til grunn at e-posten ble 

sendt 11. juli 2008.  
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fordrøyningsmagasin ifm. ungdomskolen samt utførte og planlagte fordrøynings- og rensetiltak i 

forbindelse med golfbanen.  

Bilag 42: E-post fra Gjerdrum kommune til Asplan Viak, 3. november 2008 

Det fremgikk også av e-posten at kommunen ville foreta en ny vurdering av behov for møte eller 

ytterligere opplysninger etter at Asplan Viak hadde gjennomgått opplysningene.  

Bakgrunnen for at møtet ble avlyst, var dermed at ØRP skulle oversende dokumenter og opplysninger 

om fordrøyningstiltak til Asplan Viak, som på det tidspunktet jobbet med planen for 

overvannshåndtering, og at det deretter skulle vurderes om det var behov for møte.  

Gjerdrum Golfklubb og Brådal Golf AS' reaksjon på avlysningen av møtet utgjør det som politiet anser 

som et varsel, og hendelsen er en av de faktiske omstendighetene omtalt i siktelsen. Reaksjonen ble 

sendt per e-post til kommunen den 4. november 2008. Golfklubben ga uttrykk for sterk uenighet i at 

møtet ble avlyst. Det ble blant annet begrunnet i kommuneadministrasjonens troverdighet, at 

kommunen hadde en forvaltningsrettslig plikt til å involvere berørte, at situasjonen opptok utbyggere, 

grunneiere og golfbaneutbyggere, at rv. 120 antagelig hadde en rørdimensjonering som var 

underdimensjonert og "Golfbanens anlegging og tilpasninger mht til vanning og bekker "   

Bilag 43: E-post fra Gjerdrum golfklubb og Brådal Golf AS til Gjerdrum kommune, 4. november 

2008  

Det fremgikk videre at all utbygging i Ask siden 1953 har ført overflatevann "til bekken fra Ask og 

Tistilbekken", og at kommunen siden den gang ikke har "gjort tiltak eller utredet konsekvensene av 

nedbygging av Ask ". I lys av gjennomgangen i punktet om utbyggingen av Gjerdrum over, så fremstår 

dette utsagnet som faktisk uriktig.  

Det ble videre vist til at rørdimensjoneringen under rv. 120 var underdimensjonert, og at hele Ask ligger 

i et rasutsatt område med kvikkleire. Det var derfor viktig at grunneiere og utbyggere kunne komme 

sammen med kommunens ansatte og Asplan Viak slik at "vi kan ivareta våre interesse og rettigheter." 

Oppsummeringsvis ble det påpekt at golfklubben var sterkt kritisk til at kommunen ikke ville involvere 

grunneiere og utbyggere i det berørte området, og at Asplan Viak ikke fikk nødvendig informasjon fra 

involverte i området. Kommunen ble oppfordret til å gjennomføre et møte med utreder for å sikre at 

vedkommende hadde all nødvendig informasjon til analysen som skulle sikre at konklusjoner og 

forslag til tiltak var forankret i faktiske forhold.  

Wiersholm har forelagt e-postkorrespondansen for Kommuneansatt 3 i Gjerdrum kommune. 

Kommuneansatt 3 opplyste om at et mer naturlig ordvalg ville vært å si at møtet ble "utsatt" og ikke 

"avlyst". Kommuneansatt 3 viste til at det i etterkant av korrespondansen og i forbindelse med 

utbyggingen av golfbanen ble avholdt regelmessige møter mellom kommunen og representanter fra 

golfklubben. Kommuneansatt 3 opplyste videre at møtet den 6. november ble avlyst fordi Asplan Viak 

fremdeles arbeidet med overvannsplanen.  

Basert på bakgrunnen for avlysningen av møtet samt innholdet i e-posten fra golfklubben som 

hovedsakelig oppfordret til et nytt møte, så er det vanskelig å se at e-posten fra golfklubben kan anses 

som et varsel som burde igangsatt sikringstiltak mot erosjon i Tistilsbekkens løp nedenfor gården 

Holmen, slik siktelsen indikerer.  
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4.6.4 Mars-mai 2009: telefon fra Grunneier 1, Asplan Viaks rapport om 

overvannshåndtering og Bioforsk-rapport  

Det neste faktiske forholdet som er omtalt som et varsel i siktelsen, er at Grunneier 1 kontaktet 

kommunen og etterlyste "hvilke planer kommunen har i forhold til de økende overvannsmengdene 

som er knyttet til Ask -området", jf. siktelsen. Politiet har lagt til grunn at henvendelsen ble foretatt i 

mars 2009.149 

Basert på politiets egenrapport samt referatet fra Grunneier 1s politiavhør, er det noe vanskelig for 

Wiersholm å utlede hvorfor denne telefonen anses som et varsel som burde foranlediget sikringstiltak 

på et spesifikt sted i Tistilbekken, eller at det var et varsel om til dels alvorlig og tiltagende erosjon, slik 

politiet synes å mene.  

Kommunen besvarte Grunneier 1s henvendelse den 10. mars 2009. Emnet i e-posten var grunneiers 

ansvar, og vedlagt e-posten var et vedlegg som var omtalt som "Sikring mot naturskader -ansvar og 

roller.pdf"  I selve e-posten ble det vist til at Grunneier 1 kunne finne "Mer om dette" på Statens 

landbruksforvaltnings nettsider (www.slf.dep.no). Det ble også vist til at berørte grunneiere ville bli 

kontaktet av Kommuneansatt 3 i forbindelse med overvannsplanen.  

Bilag 44:  E-post fra Gjerdrum kommune til Grunneier 1, 10. mars 2009  

Denne henvendelsen fra Grunneier 1 ble følgelig håndtert og besvart av kommunen. Wiersholm har 

ikke hatt tilgang til vedlegg i e-posten som ble sendt fra kommunen til Grunneier 1 10. mars 2009.  

Samme dag som kommunen besvarte Grunneier 1s henvendelse, ble Asplan Viaks rapport "Plan for 

overvannshåndtering i nedbørsfeltet til Tistilbekken og Brådalsbekken" ferdigstilt. Dette dokumentet, 

som altså var en rapport bestilt av og til kommunen, anses som et varsel av politiet, og utgjør et av 

varslene som siktelsen bygger på.  

Bilag 45:  Rapport fra Asplan Viak, 10. mars 2009 

Dokumentet inneholdt en overordnet plan for overvannshåndtering i Ask. I punkt 1 fremgår det at 

"Planen ser på både dagens situasjon og tar for seg fremtidige utbyggingsplaner. Videre inneholder 

planen forslag til tiltak for å redusere problemene som er der i dag, samt forslag til krav som skal settes 

til framtidige utbyggingsprosjekter slik at problemene ikke øker i omfang." Av punkt 2.1 i rapporten 

fremgår det at kartleggingen av eksisterende overvannsystem ble utført ved blant annet kartstudier og 

befaringer med personell fra Gjerdrum kommune, samt at grunneiere hadde bidratt med informasjon 

og synspunkter. På side 11 i dokumentet er det også vist til uttalelser fra Gjerdrum Golfklubb. Det 

fremgikk også at "Det er i forbindelse med økt utbygging og fortetting av Ask rettet spesiell bekymring 

mot kapasiteten til eksisterende rør under Rv. 120, bl.a fra grunneiere i området." Det var det samme 

forholdet som ble påpekt i e-posten fra golfbanen av 4. november 2008, der det ble reist kraftig kritikk 

mot at interessenter ikke fikk mulighet til å gi sine innspill til Asplan Viak. Asplan Viak fikk imidlertid 

med seg dette forholdet.  

Planens punkt 4.3 inneholdt "Anbefalte tiltak for bedring av eksisterende situasjon", og punkt 4.4 

inneholdt anbefalte tiltak for fremtidig utbygging.  

Det første avsnittet i punkt 4.3 omhandlet fordrøyningsbasseng. Det fremgikk her at "Kart HB 002 viser 

forslag til plassering av fordrøyningsdammer for enkelte delfelt". Arealene som rapporten omfattet, ble 

                                                      

149 Jf. Egenrapport - 1. varsel fra Grunneier 1 til Gjerdrum kommune i 2009 

http://www.slf.dep.no/
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inndelt i egne delfelt som fremgår av kartet. Området der skredet anses å ha startet, er det feltet som 

omtales om I1. Det ble ikke foreslått at det skulle anlegges fordrøyningsbasseng i dette området.  

Det ble imidlertid foreslått fordrøyningsbasseng i flere andre felt, og samtlige av disse bassengene ble 

bygget ut i tilknytning til utbyggingen av Ask.150  

I punkt 4.3 fremgikk også et punkt om erosjonssikring. Av punktet fremgikk følgende:  

"Det bør etableres vegetasjonssoner i alle bekkekanter. Flere steder bør det også steinsettes, 

slik det beskrives i kap 4.2.2. Det er observert flere steder med omfattende graving i 

bekkekanten. Slike steder bør steinsettes - med mindre utbygging av området endrer 

avrenningspunktene til bekken vesentlig. Det anbefales en mer detaljert kartlegging av 

bekkestrekningen for å foreslå områder med behov for steinsetting. Enkelte områder kan også 

repareres med slakere sideskråning i bekk, samt armering med ulike typer trær. 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" 

 

Her beskrives det at det bør etableres bekkekanter, og at flere steder bør steinsettes. Det oppgis ikke 

konkret informasjon om akkurat hvilke områder som bør steinsettes, men det påpekes at det er 

observert områder med vesentlig erosjon i Tistilbekken i felt G2 og Brådalsbekken felt I1. Det er 

dermed vist til aktuelle tiltak, men det ble ikke vist til konkrete tiltak i bestemte områder, slik som det 

eksempelvis ble gjort for fordrøyningsbassengene.   

I samme punkt viste Asplan Viak også til at røret under rv. 120 etter overslagsmessige beregninger 

ble ansett underdimensjonert. Det ble anbefalt å oppdimensjonere eksisterende rør.  

 

Når det gjelder anbefalte tiltak for fremtidig utbygging i rapportens punkt 4.4, ble det anbefalt å sette 

krav til utbygger som sikret at nye tiltak ikke økte avrenningstoppene og forverret kvaliteten på 

overvannet nedstrøms. Det ble vist til at dette kunne løses med lokal håndtering av overvann, 

infiltrasjon eller ved å bygge fordrøyningsbasseng. Det ble også anbefalt at plan for 

overvannshåndtering ble utarbeidet som en del av bebyggelsesplanen. Det ble også vist til en tabell 

med tiltak som kunne være aktuelle i det enkelte delfeltet. I den forbindelse ble det uttalt følgende:  

"Det er i tabellen under bare tatt med delfelt planlagt til offentlige- og boligformål. Delfelt planlagt 

til grøntareal eller golfbane er ikke inkludert i tabellen, da den type ”utbygging” vil føre til en 

forbedring av avrenningsforholdene i forhold til dagens situasjon (jordbruk). Det vil derfor ikke 

være behov for fordrøyningstiltak innenfor disse områdene, men det kan være aktuelt å 

lokalisere fordrøyningstiltak her – for å fordrøye vann fra oppstrøms område." 

Deretter fulgte en tabell med anbefalte tiltak, herunder fordrøyningstiltak, etablering av kantsoner langs 

bekker, fordrøyningsdammer, kantsoner og steinsetting dersom det var aktuelt å åpne lukkede bekker. 

Samtlige av disse tiltakene ble fulgt opp og iverksatt gjennom utbyggingen av ytterligere områder.151  

Delfeltet der skredet ble antatt å starte, I1, var ikke nevnt i denne tabellen.  

                                                      

150 Siste del av setningen er basert på forklaring gitt til Wiersholm av Kommuneansatt 6.  

151 Denne setningen er basert på forklaring gitt til Wiersholm av Kommuneansatt 6. 
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Gjerdrum-utvalget konkluderte i delrapport 1 med at kommunen først og fremst fulgte opp rapporten 

ved å stille krav til overvannshåndtering i fremtidige utbygginger, og at kommunen ikke iverksatte tiltak 

for å bedre eksisterende situasjon i Tistilbekken.152  

Dette er en beskrivelse som kommunen ikke kjenner seg igjen i. Tiltakene som ble gjennomført i 

områdene oppstrøms for der skredet startet, utgjorde etter kommunens syn tiltak som reduserte faren 

for erosjon mht. skredrisiko lenger ned i Tistilbekken.153 Tiltakene forhindret og bremset avrenning 

lenger opp i bekken, og utgjorde etter kommunens syn også erosjonssikringstiltak. 

Fordrøyningsbassengene som har blitt bygget i forbindelse med alle utbyggingsprosesser i etterkant 

av at overvannsplanen ble vedtatt, ble bygget for å hindre erosjon og rask avrenning.  

Anbefalingene til Asplan Viak mht. overvannsanlegg/fordrøyningsanlegg er fulgt opp i samtlige plan- 

og byggesaker med overdimensjonerte overvannsanlegg. Det er kommunens syn at det ikke ble 

foreslått konkrete tiltak i det området der skredet startet, og kommunen anser videre at øvrige 

anbefalte tiltak i rapporten er fulgt opp.154  

Kommunens ansatte har videre forklart at rapporten ble presentert for utbyggerne i det aktuelle 

området.155 I et kontaktmøte mellom kommunen og Statens vegvesen avholdt 7. mai 2009 var kulverten 

under rv. 120 også et tema. I referatet fra møtet, på side tre, fremgår det at kommunen orienterte om 

overvannsanalysen for Ask – Brådal.156 Det fremkom av denne at kulverten under rv. 120 var 

underdimensjonert, og at det hadde vært kontakt mellom SVV og utbyggere av golfbanen i forbindelse 

med et gangvegprosjekt. Det fremgikk også at kommunen gjorde oppmerksom på dårlige grunnforhold 

i området, samt at kommunen også "må følge opp en rekke andre tiltak i nedslagsfeltet for på sikt å få 

et bedre klimatilpasset overvannsnett." Konklusjonen i referatet var at "Gjerdrum kommune 

oversender rapporten til vegvesene med  en formell forespørsel om hvordan dette skal følges opp 

videre". Bakgrunnen for dette var antagelig at det er SVV som har ansvaret for forhold knyttet til 

riksvegen. Ovennevnte viser videre at kommunen videreformidlet planen for overvannshåndtering til 

andre relevante myndigheter som SVV.  

Bilag 46:  Møtereferat fra kontaktmøte, 7. mai 2009 

Den 1. mai 2009 avga Bioforsk en rapport om Tiltak mot jordbruksforurensing i deler av Leiras 

nedbørsfelt.157 Så vidt Wiersholm kan se, ble dette dokumentet ikke oversendt fra politiet til Wiersholm. 

I sammendraget fra rapporten fremgår det at:  

"Fra 60-tallet har det i Leiras nedbørsfelt vært gjennomført et omfattende bakkeplaneringsarbeid 

for å muliggjøre maskinell landbruksdrift. Mange kilometer av de mindre tilførselbekkene renner 

i lukkede systemer. Landskapet er nå preget av store åpne kornarealer med lange 

helningslengder på leirjord. Av 118228 daa jordbruksareal er hele 26% i erosjonsrisikoklasse 4, 

37% i klasse 2 og 15% i klasse 1. Dette gir også store utfordringer for landbruket. Våren 2008 

ble Leiras nedbørfelt befart for å finne lokaliteter hvor hydrotekniske anlegget har behov for 

oppgraderinger, samt å lokalisere steder for å iverksette nye tiltak."  

                                                      

152 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 145.  

153 Dette avsnittet er basert på forklaring gitt til Wiersholm av Kommuneansatt 6. 

154 Dette avsnittet er basert på forklaring gitt til Wiersholm av Kommuneansatt 6. 

155 Denne setningen er basert på Kommuneansatt 4s forklaring til Wiersholm. 

156 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. 

157 Bioforsk Rapport Vol. 4 Nr. 76 2009. 
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Bilag 47:  Bioforsk-rapport om tiltak mot jordbruksforurensning i Leiras nedbørsfelt, 1. mai 2009  

Det ble anbefalt 711 tiltak der effektpotensialet ble grovt estimert til en reduksjon av fosfor til 

vassdraget på mellom 2 og 4 tonn per år. I forordet til rapporten ble det fremhevet at rapporten ville 

være et godt grunnlag for videre arbeid med å bedre miljøforholdene i vassdraget. Hva gjelder 

Fjelstadbekken (Tistilbekken), ble det blant annet foreslått et tiltak mht. vegetasjonssone. Det ble 

anbefalt en permanent vegetasjonssone langs vestsiden av Fjelstadbekken. Det fremgikk videre at 

"Våren 2008 var det stubb vest for bekken og ikke kritiske forhold langs bekken med hensyn til 

erosjon."  

Rapporten illustrerer at erosjon ikke først og fremst var et tema mht. risiko for skred, men at 

erosjonsproblematikk ble belyst i relasjon til forurensing i vassdrag. Forebygging av erosjon har for 

Gjerdrum kommunes del også derfor knyttet seg til forbedret vannkvalitet og reduksjon av 

forurensing.158 Erosjonsproblematikk har dermed også blitt håndtert gjennom Landbrukskontorets 

godkjennelse av søknader om SMIL-midler. 

4.6.5 November 2011 – januar 2012: To brev fra Grunneier 1 til kommunen  

Den 28. november 2011 sendte Grunneier 1 et brev til Gjerdrum kommune. Dette brevet anses av 

politiet som et av varslene som danner grunnlag for siktelsen.  

Bilag 48:  Brev fra Grunneier 1 til Gjerdrum kommune, 28. november 2011 

I brevet vises det til Grunneier 1s henvendelse i mars 2009 og kommunens svar på henvendelsen. 

Grunneier 1 påpekte at han ikke hadde hørt fra kommunen på de to årene og åtte månedene det 

hadde gått siden han henvendte seg til kommunen, og til tross for at Grunneier 1 var den grunneieren 

som var "sterkest berørt av bekkens herjinger, strekningen fra Nystulia, langs golfbanen ned til 

vanningsdammen, i tillegg til et åpent område øst for Fv 120." 

Grunneier 1 viste til grunneiers ansvar for å vurdere fareforhold, og han ba kommunen om hjelp til å 

sette inn tiltak mot endringer i terrenget som skyldtes andre aktørers tiltak.  

Grunneier 1 oppga forslag til tiltak. Det ene var å regulere området til boligformål, og overlate sikring 

av bekken til en utbygger som "måtte steinsette hele den åpne bekken ned mot vanningsdammen til 

golfanlegget, og om nødvendig anlegge forsinkelsesdammer." 

Et annet forslag til tiltak var å umiddelbart stoppe all utbygging som tilførte overvann til bekken frem til 

bekken ble sikret. Dette i regi av kommunen, gjerne sammen med øvrige aktører som tilførte 

ekstrabelastningen bekken har vært utsatt for.  

Det ble videre vist til at kommunens ansvar for sikring av naturskader var nedfelt i naturskadeloven og 

plan- og bygningsloven. Det ble også vist til at Grunneier 1 overførte alt ansvar for fremtidige 

naturskader til Gjerdrum kommune. Det ble nevnt at kommunen sikkert kunne søke hjelp hos 

fylkeskommunen, miljøverndepartementet eller NVE dersom kommunen ikke hadde egen kompetanse 

til å vurdere erosjonsfare og skader. Grunneier 1 formidlet også at han som bekymret grunneier kom 

til å be om hjelp utenfor kommunen dersom kommunen ikke kom med løsninger som Grunneier 1 fikk 

tillit til. Det ble igjen påpekt at ansvaret for de økende erosjonsskadene og en eventuell utglidning vest 

for Holmen herved ble overført til kommunen som regulerende myndighet.  

Det ble deretter vist til den historiske utviklingen i bekken de siste 30 årene samt kraftig regnvær 10. 

august 2011 som ledet til at vanndammen på golfbanen i noen timer ble "til en innsjø". Det ble blant 

                                                      

158 Dette avsnittet er basert Kommuneansatt 1s forklaring til Wiersholm.   
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annet også vist til at erosjonsdempende tiltak måtte settes inn før videre utbygging i nedfallsområdet 

for bekken ble iverksatt.  

Grunneier 1 uttrykte også et ønske om markatur med Kommuneansatt 3, slik at de kunne se på 

utviklingen i bekken sammen. Avslutningsvis ba også Grunneier 1 om at Kommuneansatt 3 tok kontakt 

med Kommuneansatt 7, og at de sammen så på hvordan "dette kan løses til det beste" for kommunen.   

Vedlagt brevet fulgte flere vedlegg, herunder bilder av bekken. På det ene bildet ble det vist til et 

område der en utgliding ifølge Grunneier 1 i verste fall ville utgjøre en katastrofe.  

Samme dag som ovennevnte brev ble sendt, sendte Grunneier 1 et annet brev til Gjerdrum kommune. 

Det kan fremstå som at dette dokumentet ikke var en del av politidokumentene som ble oversendt 

Wiersholm fra politiet. Brevet var adressert til Kommuneansatt 7. Brevet inneholdt kommentarer til 

"administrasjonens begrunnelse for ikke å anbefale innspill 9, særlig verdifullt jordbruksareal, og ønske 

om en ny vurdering". 

Bilag 49:  Brev fra Grunneier 1 til Gjerdrum kommune, 28. november 2011 

Bakgrunnen for brevet fremgår av brevets vedlegg. Der fremgår det at formålet med innspill nummer 

9 var bygging av ca. 90 boliger på [Grunneier1]jordet og at ansvarlig for innspillet var Grunneier 1. 

Grunneier 1 hadde dermed foreslått at eiendommen hans ble omregulert til boligbygging.  

I dokumentet fremgår det under punktet administrasjonens anbefaling at "Dette området er klassifisert 

som særlig verdifullt jordbruksareal og det må påregnes en innsigelse fra fylkesmannens 

landbruksavdeling dersom det legges inn i forslag til ny kommuneplan. Administrasjonen vil derfor ikke 

anbefale at dette området legges inn i kommuneplanen." 

I brevet av 28. november 2011 skriver Grunneier 1 at begrunnelsen for ikke å ta med innspill 9 fremstår 

som "helt urimelig og lite gjennomtenkt". 

Det ble deretter vist til at navnet på jordet kunne endres til Innspill 9, Nordholmen dersom det kunne 

fungere som inspirasjon til en ny vurdering. Det ble videre vist til økende konflikt som følge av 

naturplager ved naturgjødsling. Deretter ble det vist til følgende:  

"Erosjonsproblemer i bekken langs golfbanen, skapt av andre aktørers virksomhet. 

Jeg vil også be Gjerdrum kommune se på hvordan en utbygging kan avhjelpe de økende 

erosjonsproblemene i bekken langs golfbanen. Her må det settes inn tiltak for at bekken skal 

kunne tåle de økende sjokkbelastningene som følge av alle utbyggingene i området rundt Ask. 

Jeg har gjort en henvendelse til [Kommuneansatt 3] om dette problemet, og vil oppfordre dere 

arealplanleggere, sammen med [Kommuneansatt 3], til å se på hvilken gevinst en utbygging vil 

kunne gi Gjerdrum kommune. 

Det er ingen tvil om at erosjonskadene langs bekken er en direkte følge av utbyggingen rundt 

Ask de siste 15 - 20 årene, og at ansvaret for å rydde opp hviler på Gjerdrum kommune, som 

regulerende myndighet, eventuelt sammen med utbyggerne i området. 

I påfølgende punkt "Beliggenhet" påpekte Grunneier 1 videre at "Alle med forståelse for et godt bomiljø 

ser at dette området egner seg godt til boliger. Her vil det bli fredligere enn i konfliktområdene som 

ligger tett inntil idrettsanelgg og andre innstallasjoner med høytaleranlegg, og med kvelds- og 

helgeaktiviteter." 
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Avslutningsvis i brevet fulgte en oppsummering, og Grunneier 1 beskrev en forventning om en skriftlig 

begrunnelse dersom innspill 9, Nordholmen fortsatt ikke ble tatt med i arealdelen til kommuneplan for 

Gjerdrum 2011-2024.  

Ovennevnte viser dermed at Grunneier 1 hadde foreslått utbygging på den samme eiendommen som 

Grunneier 1 "varslet" om i brevet av 28. november som er nevnt i siktelsen.  

I kommuneplan for Gjerdrum – Oppsummering av høringsrunden datert 10. januar 2012 fremgikk 

Rådmannens vurdering av Grunneier 1s innspill 9.159 Så vidt vi kan se, utgjorde dette dokumentet ikke 

en del av dokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm. Grunneier 1s kommentarer til 

administrasjonens begrunnelse for ikke å anbefale innspill ble her gjengitt. Det ble blant annet vist til 

Grunneier 1 innspill om hvordan en utbygging kunne avhjelpe de økende erosjonsproblemene i 

bekken langs golfbanen, og behovet for tiltak. Av rådmannens vurdering hva gjelder punktet om 

erosjon fremgår det at "Administrasjonen legger til grunn at fare for erosjon som følge av utbygginger 

skal vurderes i alle aktuelle reguleringsplaner." Rådmannens anbefaling ble at jordet ikke ble tatt inn i 

rulleringen av kommuneplanen.  

Bilag 50: Oppsummering av høringsrunden for kommuneplanen for Gjerdrum, notat til 

kommuneplanutvalget, 10. januar 2012 

Den 19. januar 2012 sendte Gjerdrum kommune ved Kommuneansatt 4 en e-post til Grunneier 1. Det 

ble der vist til brevet av 28. november 2011 om erosjonsproblemer samt "overlevert rapport plan for 

overvannshåndtering".  

Bilag 51: E-post fra Gjerdrum kommune til Grunneier 1, 19. januar 2012  

Av e-posten fremgikk det videre at:  

"[Kommuneansatt 5] og jeg har vært på en befaring i område du beskriver, hvor bekken har 

gravd seg en ny led og noe av grunn rundt bekken har rast. Og vi mener at befaring med 

grunneiere/utbyggere, bør kunne ventes med til våren. Jeg har sendt med oversiktskart over 

fremtidig situasjon nedbørsfeltet Tistilbekken/Brådalsbekken. Det er av litt dårlig kvalitet, men 

ønskes bedre kvalitet på kart kan du bare kontakte meg. Mvh [Kommuneansatt 4]"  

Som følge av Grunneier 1s brev av 28. november 2011 om erosjonsproblemer ble det gjennomført en 

befaring av to av kommunens representanter, noe kommunen informerte Grunneier 1 om i etterkant. 

Det ble også tatt bilder fra befaringen.  

Wiersholm har stilt Kommuneansatt 4 og Kommuneansatt 5 konkrete spørsmål om befaringen. På 

spørsmål om Kommuneansatt 4 hadde et inntrykk av at det forelå stor risiko for et jordskred forklarte 

han at det overhodet ikke var slik, og at det ikke var noen som hadde tenkt på konsekvensene som 

skredet faktisk fikk. Kommuneansatt 5 forklarte at bakgrunnen for befaringen var brevet fra Grunneier 

1. Kommuneansatt 5 forklarte også at konklusjonen etter befaringen var at forholdene Grunneier 1 tok 

opp i brevet var et privatrettslig forhold. Det samme forklarte Kommuneansatt 4.  

Kommuneansatt 5 forklarte også at han mente å huske å ha vært i dialog med NVE, og at NVE også 

hadde påpekt at det er grunneier som har ansvaret. Basert på Kommuneansatt 5s forklaring fremstår 

det som noe usikkert når denne kommunikasjonen fant sted, og om det var skriftlig eller muntlig 

kommunikasjon. Innsynsanmodninger fra NVE har ikke gitt innsyn i dokumenter som kan bekrefte at 

det har vært skriftlig korrespondanse mellom NVE og Kommuneansatt 5. Inntrykket er uansett at 

                                                      

159 Se s. 17-18 i dokumentet.  
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Kommuneansatt 5 ga uttrykk for kontakt mellom NVE og kommunen der tilbakemeldingen fra NVE var 

at eventuell problematikk på privat grunn er grunneiers ansvar.  

Kommunen fulgte dermed opp Grunneier 1s brev, og vurderte det dit hen at området brevet hans gjaldt 

lå på privat grunn der kommunen ikke var ansvarlig for å gjennomføre tiltak. Det vises også til 

rådmannens vurdering av omreguleringen av Grunneier 1s eiendom til boligformål der det ble uttalt at 

fare for erosjon som følge av utbygginger skulle vurderes i samtlige aktuelle reguleringsplaner.  

4.6.6 Mai 2012-desember 2012: Ny kommuneplan, markavandring og grønnstrukturanalyse 

Den 9. mai 2012 ble Kommuneplan 2012-2024 vedtatt. Så vidt vi kan se utgjorde dette dokumentet 

ikke en del av politidokumentene som politiet har oversendt til Wiersholm.  

Bilag 52: Gjerdrum møter fremtiden, Kommuneplan 2012-2024, vedtatt 9. mai 2012 

I § 1 Generelle krav fremgikk følgende:  

"C. Krav til ROS analyse og konsekvensvurdering 

Alle reguleringsplaner innenfor områder hvor det er registrert kvikkleire og rasfare i 

risikoklasse 3 eller høyere, skal innholde vurderinger knyttet til risiko i anleggs- og 

driftsfasen. I ikke kartlagte områder må det foretas geotekniske analyser. 

D. Krav til flom og overvannshåndtering 

Alle reguleringsplaner skal inneholde vurderinger, og beskrive eventuelle behov for 

avbøtende tiltak, knyttet til risiko for uønskede hendelser knyttet til overvann ved 

ekstremnedbør." 

I punktet Retningslinjer til § 1 fremgikk det videre at:  

"e) Overvann bør benyttes som en ressurs og som et positivt landskapselement i 

bomiljøer, tettstedsutvikling, i forbindelse med rekreasjonsformål og for å fremme 

biologisk mangfold. Ved alle søknadspliktige tiltak etter § 20-1 om bygge- og 

anleggstiltak skal det redegjøres for lokal overvannshåndtering." 

I § 2 Bestemmelser for Ask sentrum fremgikk det at "Geotekniske undersøkelser som skal ta høyde 

for de samlede virkninger av utbygging av Ask sentrum knyttet til grunnforhold og risiko for ras" og 

"utredning som viser de samlede virkninger og med anbefalinger for overvannshåndtering som følge 

av utbygging av Ask sentrum" skulle vektlegges for detaljerte reguleringsplaner som ble utarbeidet før 

ny områdeplan for Ask sentrum ble vedtatt.  

Geotekniske analyser og overvannshåndtering er gjennomgående nevnt i forbindelse med de ulike 

tiltakene som nevnes i kommuneplanen.  

Kommuneplanen forutsatte dermed systematisk oppfølging av håndtering av skredrisiko gjennom 

geotekniske analyser, samt tiltak for overvannshåndtering.   

Det ble også utarbeidet en hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2024 som var forankret i 

kommuneplanen.  

Bilag 53: Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø, 18. desember 2012 

Planen skulle gi kommunen et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidig ressursinnsats mht. vannmiljø 

og avløp. Planen omtalte overvann i punkt 2.1.4 hvor det blant annet ble beskrevet at kommunen "har 
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en selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til blant annet flom, oversvømmelse, erosjon, 

geologiske forhold, ras og isgang i forbindelse med utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av 

dele- og byggesaker".  

I punkt 4.2.9 ble det vist til en plan for overvannshåndtering i Tistilbekkens og Brådalsbekkens 

nedbørsfelt fra 2009, og at det i planen ble lagt vekt på fordrøyning av overvann. I forlengelsen av 

dette fremgikk det også at det ville bli satt krav til overvannshåndtering i forbindelse med 

reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter.  

Ovennevnte illustrerer tre forhold. For det første illustrerer det kommunens syn på eget ansvar for 

blant annet oversvømmelser, erosjon og geologiske forhold, som et ansvar som ledd i kommunens 

rolle som plan- og bygningsmyndighet.  

For det andre illustrerer hovedplanen for avløp og vannmiljø at Asplan Viaks plan for 

overvannshåndtering også ble vist til og hensynstatt i etterfølgende planverk kommunen utarbeidet. 

Det skjedde altså en klar oppfølging fra kommunen som følge av Asplan Viaks rapport, og kommunens 

oppfølging her er helt naturlig i lys av at det er som plan- og bygningsmyndighet kommuner i all 

hovedsak har sine rettslige og faktiske virkemidler når det kommer til å følge opp denne type forhold; 

dette er systemet som lovgiver har lagt opp til.160   

For det tredje illustrerer ovennevnte at Asplan Viaks rapport ikke kan ses på som et varsel i den 

forstand som siktelsen gir uttrykk for. 

Den 16. august 2012 ble det innkalt til en markavandring vedrørende erosjon og skjøtsel av kantsoner 

i Gjerdrum. Så vidt vi kan se utgjorde denne innkallingen ikke en del av politidokumentene som politiet 

har oversendt til Wiersholm.  

Markavandringen fant sted 23. august 2012 og Kommuneansatt 1 og Kommuneansatt 5 fra Gjerdrum 

kommune deltok, i tillegg til blant annet en ansatt fra NVE. Temaet for vandringen var blant annet at 

NVEs representant skulle orientere om erosjon i bekkeløp og eventuelle tiltak, samt skjøtsel av 

kantsoner som en representant fra Romerike Landbruksrådgivning skulle redegjøre for. Bøndene i 

kommunen hadde anledning til å delta på markavandringen, og arrangementet ble initiert som et 

opplæringstiltak for bønder mht. ivaretagelse av vannmiljøet på landbrukseiendommer. Arrangementet 

illustrerer NVEs og kommunens samarbeid, samt at ikke bare kommunens, men og NVEs fokus på 

erosjon i bekkeløp og tilknyttede tiltak også har knyttet seg til erosjon som et forurensingsproblem.   

Bilag 54: E-post fra Romerike landbruksrådgivning (forslag til program), 16. august 2012 

I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Ask sentrum utarbeidet arkitektfirmaet tegn_3 et 

notat med tittelen Grønnstruktur Ask Sentrum. Notatet er datert 15. desember 2012 og er et av 

dokumentene som politiet har vist til i siktelsen.  

Notatet inneholder en grønnstrukturanalyse som er bygd opp etter tre deltemaer. Disse tre deltemaene 

er basert på Direktoratet for naturforvaltnings Håndbok 6 som foreslår en tredeling av 

grønnstrukturanalyser innenfor deltemaene "Naturverdier – biologisk mangfold", "Lanskapsverdier" og 

"Friluftsliv". Notatets punkt 2 omhandler "Deltema naturverdier/biologisk mangfold". I dette kapittelet 

gjennomgås planområdets (Ask sentrum) beliggenhet, klima, naturgeografi, eksisterende inngrep i 

naturen, skog og beitemark, samt vann og vassdrag. I punktet om vann og vassdrag fremgår følgende:  

                                                      

160 Se nærmere i utredningens punkt 2 og punkt 5. 
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"Tistilbekken renner fra Ingelstunområdet og sørover. Bekken er tidligere registrert av BioFokus 

(i 2003), og da ble en del typiske arter knyttet til bekker i leirlandskap stedvis registrert. BioFokus 

anbefalte at det ble satt av arealer til kantsone ved videre utbygging i området, samt at 

eksisterende områder hvor er små dammer i bekkeløpet bør bevares og evt. videreutvikles noe 

for å skape grobunn for mer flytebladsvegetasjon. Dette er til en viss grad gjennomført med 

bevaring av et grønt belte nedenfor Maxbo og Coop, men resten av elveleie er nærmest rasert 

pga. pågående byggeaktivitet på Ingelstun. Bekken nedenfor byggeområdet er svært påvirket 

av det pågående arbeidet." 

Bilag 55: Notat fra tegn_3 om Grønnstruktur i Ask Sentrum, 15. desember 2012 

Deretter fulgte fire bilder, og under bildene fremgikk det at Tistilbekken var sterkt påvirket av pågående 

byggearbeidet. Ovennevnte sitat er også sitert i siktelsen.  

I lys av formålet og innholdet i notatet, fremstår det som relativt klart at dette gjelder en 

grønnstrukturanalyse, og at uttalelsen om Tistilbekken knytter seg til naturverdier og biologisk 

mangfold. Dette forholdet og selve innholdet i avsnittet gjør det svært vanskelig å se at det er faktisk 

dekning for politiets standpunkt i siktelsen om at notatet utgjør et varsel om erosjon, og som ifølge 

politiet også burde ledet til iverksettelse av sikringstiltak fra kommunens side.  

I denne sammenheng påpekes det også at kommunen har vist til notatet i dokumentet "Områdeplan 

for Ask sentrum Planbeskrivelse". Dokumentet er datert 20. mars 2015 og la føringer for utviklingen 

av Ask sentrum. 

 Notatet fra tegn_3 ble i Planbeskrivelsens punkt om "Landskap og naturmangfold"161 omtalt som en 

"egen utredning for grønnstruktur og naturmangfold".  

Bilag 56: Områdeplan for Ask sentrum – Planbeskrivelse, 20. mars 2015   

Funnene i notatet ble oppsummert i Planbeskrivelsen. Kommunen viste også til grøntanalysen i 

punktet "Virkninger iht naturmangfoldloven".162 I dette punktet fremgikk det videre at: "Det er utført 

grøntanalyse i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Ask sentrum. Denne svarer også på 

forholdene til naturmangfoldloven. Grøntanalysen er vedlagt i sin helhet, og i det følgende er 

virkningene iht naturmangfoldloven gjengitt." Bakgrunnen for at grøntanalysen ble utarbeidet var 

dermed ivaretakelse av kommunens forpliktelser mht. naturmangfold ifm. med planprosesser.  

Planbeskrivelsen inneholdt videre egne punkter om geotekniske forhold og overvann. Det ble 

gjennomført egne geotekniske undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av områdeplanen for Ask 

sentrum, så lå vedlagt Planbeskrivelsen.163 Overvannshåndtering ble også omtalt i et eget punkt, og 

det ble utarbeidet en ekstern rapport om løsninger for overvannshåndtering.164 Også i lys av dette 

fremstår det derfor som uriktig å anse grøntstrukturanalysen som et varsel om erosjon i Tistilbekken. 

Dokumentet ble ikke utarbeidet med den hensikt å vurdere skredrisiko mv., og de ble utarbeidet egne 

                                                      

161 Se s. 24 i dokumentet. 

162 Se s. 68 i dokumentet. 

163  Jf. punktet "Geoteknisk utredning" på side 65 i dokumentet og vedleggslisten på s. 100 i dokumentet der "Geoteknisk 

vurdering Ask, rev.2, Reinertsen, 2014-02-25" og "Geoteknisk rapport Ask, Løvlien Georåd, 2013-02-25" var listet opp som 

vedlegg.  

164 Jf. punktet "Overvannshåndtering" på s. 98 i dokumentet og vedleggslisten på s. 100 der "Notat, overvannshåndtering Ask 

sentrum, Reinertsen, 2013-05-23" var listet opp som vedlegg.  
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notater fra eksterne fagfolk mht. geotekniske forhold i forbindelse med utarbeidelsen av ny områdeplan 

for Ask sentrum.  

4.6.7 2013: befaring, ROS-analyse og golfklubbens innspill til sentrumsplan  

Den 5. juni 2013 ble det gjennomført en befaring i Fjellstaddalen der representanter fra SVV og 

kommunen var til stede, herunder Kommuneansatt 4. Det ble i denne forbindelse utarbeidet en 

befaringsrapport. Så vidt Wiersholm kan se var dette dokumentet ikke en del av dokumentene politiet 

oversendte i forbindelse med siktelsen.  

Bilag 57: Befaringsrapport, datert 7. juni 2013  

Overskriften i rapporten var "Problematikk med mye overvann fra golfanlegget og område fra Nystulia" 

I rapporten ble det blant annet vist til at det i 1970 ble lagt en 1000mm ledning for å ta seg av overvann 

fra nevnte områder, og at denne munnet ut i en "ravine(grop)" på eiendommen til Grunneier 2 før den 

passerte innsnevring under gamle rv 120. Det ble også vist til at landskapet tidligere hadde blitt planert 

av grunneierne for å få mer dyrket mark, at overvannet demmes opp og ikke har naturlig utrenning. 

Det oppsto derfor nærmest en innsjø der. Videre så fremgikk følgende:  

"[Grunneier 1] (grunneier) var til stede og nevnte om overvann fra barneskole og nybyggfelt + 

golfbanen. Han mente at golfbanen er konstant vannmettet da denne vannes kontinuerlig..  

Han mente også at tidligere (ca 30 år siden) gikk det nesten aldri vann i den 1000 mm ledningen 

fra Golfbanen pga terrenget hadde større evne til å absorbere overvann enn det har i dag. Det 

ble påstått at eiendomsgrensen til statens veg går på østsiden av kulverten/elva under 

Innhøstingsveien (gamle rv22) Med andre ord at rør og kulvert er Statens Vegvesen's ansvar 

fram til grensepinnen. [Representant fra Statens vegvesen] sjekker opp grensene."  

Vedlagt rapporten var også en rekke bilder fra befaringen.  

Foranledningen til befaringen var som det fremgår av befaringsrapporten problematikk med overvann 

fra golfanlegget og Nystulia. I tillegg til at Grunneier 1 var tilstede, har Kommuneansatt 4 forklart at 

Grunneier 2 også var tilstede på befaringen og at søknad om SMIL-midler var et tema.  

Det kom i etterkant av dette ikke ytterligere kommentarer eller innsigelser fra Grunneier 1 knyttet til 

erosjonsproblematikk mv.  

Den 27. juni 2013 mottok Gjerdrum kommune en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse fra PWC. 

Denne analysen anses som et av varslene som er nevnt i siktelsen. Analysen ble gjennomført som en 

del av kommunens beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven, som innebærer at det skal utarbeides 

en helhetlig ROS-analyse i kommuner som kartlegger hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe. 

Dette er en generell og overordnet analyse av alt av risiko for uønskede hendelser i en kommune. 

Formålet med analysen er at den skal ligge til grunn for kommunens beredskapsplan for å håndtere 

uønskede hendelser hvis disse inntreffer. En slik analyse handler ikke om å iverksette tiltak av 

forebyggende karakter, og sivilbeskyttelsesloven gir ingen plikt til dette. Den overordnede ROS-

analysen skal også ligge til grunn for kommunens arbeid med planer etter plan- og bygningsloven.165 

Dette et viktig bakteppe når en skal vurdere en kommunes oppfølging av en slik overordnet ROS-

analyse.  

                                                      

165 Jf. sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15, se nærmere om sivilbeskyttelsesloven og beredskapsplikten i utredningens punkt 2.7 

og punkt 5.4.3. 
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Bilag 58: Risiko- og sårbarhetsanalyse fra PWC, 27. juni 2013  

I punkt 1 i analysen fremgikk det at kommunen våren 2013 gjennomførte en overordnet ROS-analyse, 

og at kommunen i dette arbeidet benyttet interne ressurser samt samarbeidet med utvalgte, eksterne 

aktører. I analysen ble 12 fare- og ulykkeshendelser identifisert og gjennomgått. Fem av tolv hendelser 

ble anset å ligge i rød sone, noe som betød at hendelsene ble vurdert til å ha uakseptabelt høy risiko 

og at tiltak da skal implementeres for å redusesepre risikoen. De fem hendelsene i rød sone var "jord- 

/leirskred, svikt i vannforsyningen, pandemi, flyulykke og skyteepisode" 

Videre fremgikk følgende:  

"Under ROS-analysen ble eksisterende risikoreduserende tiltak og nye mulige tiltak identifisert. 

Det ble overordnede tiltak av relevans for flere av de uønskede hendelsene, bl.a.: 

- Øvelser: Det bør gjennomføre flere øvelser, både sentralt og innenfor kommunale 
sektorer, blant annet knyttet til brann, kollektivulykker osv. 

- Kommunikasjon: Kommunen bør videreutvikle sine kommunikasjonsplaner knyttet til 
risikoer som bl.a. jord-/leirskred, skyteepisoder og andre større kriser. 

- Regionalt samarbeid: Samarbeidet med andre kommuner i regionen bør intensiveres for 
å stå bedre rustet ved større uønskede hendelser, eksempelvis flyulykker. 

- Planverk: De kommunale beredskapsplanene må oppdateres med utgangspunkt i den 
gjennomførte ROS-analysen" 

I punkt 6.1.3 fremgikk følgende om jord-/leirskred:  

"Sted: Flere utsatte steder i kommunen.  

Det er en rekke er rasutsatt områder i Gjerdrum. Det går årlig slike ras, men disse er av et 

mindre omfang og stort sett i ubebodde områder. 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. I enkelte av disse områdene er denne risikoen i liten grad kommunisert tydelig 

til de som bor i området." 

Det ble deretter listet opp eksisterende tiltak:  

"Regulering ved nybygg. Kommunen tar hensyn til krav og veiledning fra relevante myndigheter 

Kartlagt majoriteten av utsatte områder i kommunen" 

Nye tiltak ble oppgitt som:  

"Utarbeide og gjennomføre en plan for kommunikasjon med innbyggere og næringsdrivende i 

spesielt utsatte områder 

Fortsette kartlegging av utestående, mulige risikoområder i kommunen 

Jobbe videre med identifisering og prioritering av ulike risikoreduserende tiltak 

Formalisere kommunens løpende overvåking av utsatte områder i kommunen 

Lage et opplegg for opplæring av innbyggere i utsatte områder 

Lage en plan for, og gjennomføre, jevnlige øvelser (evakuering mm) i de aktuelle områdene" 

Rapporten gir anvisning på anbefalte tiltak som kan gjennomføres for å redusere risikoen mht. jord-

/leirskred. Det er samtidig slik at rapporten ikke anbefaler konkrete sikringstiltak mot erosjon på privat 

grunn i spesifikke steder i kommunen, herunder er ikke erosjon i Tistilbekken spesifikt nevnt. Dette 
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punktet i ROS-analysen gjelder en generell og overordnet risiko og retter seg mot flere steder i 

kommunen.  

I punkt 6.1.1 fremgikk det at det også forelå uakseptabel risiko mht. pandemi og at kommunen måtte 

gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Det samme gjaldt mht. flyulykker i punkt 6.2.2, svikt i 

vannforsyning i punkt 6.2.4, skyteepisoder i punkt 6.3.2 og økonomisk kriminalitet i punkt 6.3.3. I punkt 

7 ble det anbefalt at kommunen implementerte samtlige vedtatte, men ikke implementerte tiltak, samt 

at tiltak i de forannevnte kategoriene som bidrar til å reduseres kommunens risikoeksponering skulle 

implementeres.  

Som nevnt er ROS-analysers funksjon for kommuner er primært et verktøy for å kartlegge risiko samt 

å sikre beredskapsplaner dersom alvorlige hendelser skulle inntreffe. Dette, sett i lys av de generelle 

risikopåpekningene som fremgår av ROS-analysen, tilsier at PWCs ROS-analyse ikke kan anses som 

et varsel som burde ledet til sikringstiltak mot erosjon i Tistilbekkens løp nedenfor Holmen, slik 

siktelsen indikerer.  

Høsten 2013 ble det gitt innspill til ny sentrumsplan for Ask sentrum. Det ble i sentrumsplanen foreslått 

ytterligere utbyggingsprosjekter i Ask sentrum. Gjerdrum Golfklubb og Brådal Golf AS sendte da et 

brev til kommunen der det ble gitt innspill til sentrumsplanen. Brevet er datert 20. september 2013. 

Dette brevet utgjør det politiet anser som et av varslene som danner grunnlag for siktelsen.  

Bilag 59: Brev fra Gjerdrum Golfklubb og Brådal Golf AS til Gjerdrum kommune, 20. september 

2013  

I brevet ble det blant annet vist til at Tistilbekken hadde svært variabel vannføring og at vannføringen 

økte dramatisk kun minutter etter kraftig regnskyll. Det ble også vist til at det ble gjennomført enkelte 

tiltak med fordrøyningseffekt i bekkeløpet fra Nystulia og nedover da banen ble bygget. Det ble videre 

nevnt at golfbanen likevel i økende grad hadde blitt utsatt for oversvømmelser, spesielt ved store 

regnskyll. Deretter ble det påpekt at dette hadde voldt betydelig skader på golfbanens installasjoner 

med tilhørende kostnader, i tillegg til at det førte til kontinuerlig erosjon og nedrasing i bekkekantene. 

Det ble også vist til at kulverten under FV 120 var underdimensjonert, og at også dette medførte at 

Brådalsbekken gikk over sine bredder. Det ble vedlagt bilder fra Brådalsbekken og Tistilbekken.  

Av ovennevnte grunner mente golfbanen at det ikke ville være tilstrekkelig at kommende 

utbyggingsprosjekter ble "overflatevann-nøytrale", og det dette kun ville lede til at dagens uheldige 

situasjon ville vedvare. Det ble deretter vist til at det var "gode naturgitte forutsetninger for å kunne 

etablere fordrøyningstiltak nedover i Tistilbekken for en relativt lav kostnad. Kommunen bør derfor 

legge til rette for et spleiselag mellom berørte utbyggere og kommunen som en del av den 

sentrumsplanen som skal vedtas i høst. I tillegg til dette må kulverten under fv 120 oppdimensjoneres."  

Det golfbanen ber om i brevet er at det iverksettes fordrøyningstiltak. Hovedbegrunnelsen for 

golfklubbens forslag syntes å være et ønske om å redusere problemene med oversvømmelser på 

golfbanen som påførte golfbanen skader og økte kostnader. Det er dermed ikke faktisk grunnlag for å 

utlede et innhold i brevet om en anmodning om sikringstiltak mot erosjon – golfbanens ønske var 

primært å unngå oversvømmelser på golfbanen. Brevet viser også at golfbanens styreleder er av den 

oppfatning at kommunen ikke har eneansvaret for å etablere fordrøyningstiltak. Golfbanen anmoder 

tvert imot om et spleiselag mellom berørte utbyggere og kommunen, som en del av ny sentrumsplan.  

Slike innspill til kommunens planverk besvares normalt ikke av kommunen, men legges frem for 

politikerne med forslag til ny plan og administrasjonens innspill. Kommunen får normalt svært mange 

innspill i planprosesser og vurderer i denne sammenheng de innspill som er relevante for 
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planprosessen. Av disse grunner fremstår politiets syn på golfbanens innspill som et varsel som burde 

ledet til iverksettelse av sikringstiltak mot erosjon på et bestemt sted i Tistilbekken, som uriktig. 

4.6.8 2014-2017: håndtering av henvendelser fra Grunneier 2  

Som nevnt over var Grunneier 2 også i kontakt med kommunen som følge av problemer med 

overflatevann. Grunneier 2s eiendom var plassert i nærheten av den tidligere omtalte kulverten ved 

RV 120.  

Den 10. mars 2014 sendte Grunneier 2 en e-post til kommunen ved Kommuneansatt 4 som omhandlet 

problemer med overflatevann og utrasing. Så vidt Wiersholm kan se var denne e-posten ikke en del 

av dokumentene som ble oversendt fra politiet til Wiersholm. Grunneier 2 oversendte med e-posten 

"noen flere bilder fra «hullet « på jordet mitt."  

Bilag 60: E-post fra Grunneier 2 til Gjerdrum kommune, 10. mars 2014 

Grunneier 2 viste videre til at: 

"Det har nå vasket så mye der at dreneringene ligger åpne og det begynner å rase ut fra jordet. 

Når jeg var der på fredag 7/3 var det akkurat så røret i gjennom gamle 120 tok unna. i tillegg 

renner alt vannet fra Rv 120 over jordet. Det har også begynt å vaske jord unna rørene i utløper 

i dalen mot [Grunneier 1] lengre øst, er noen bilder derfra også. Håper du har noen kontakter i 

vegvesenet så vi kan finne en rask løsning på overflate vannet i fra veien og at kommunen vil 

være med å finne en løsning på overflatevanns problemet fra Ask slik at det ikke går for langt 

og det drar på unødvendige ekstra kostnader." 

Den 19. mai 2014 videresendte kommunen ved Kommuneansatt 4 e-posten til Kommuneansatt 1, 

Kommuneansatt 5 og en tredje person som også var ansatt i kommunen. Grunneier 2 mottok også e-

posten. Så vidt Wiersholm kan se var denne e-posten ikke en del av dokumentene som ble oversendt 

fra politiet til Wiersholm. Kommuneansatt 4 skrev da at Gjerdrum kommune ved kommunalteknikk 

ønsket å ha et samlet møte med grunneier og landbrukskontoret for å se nærmere på saken. Det ble 

foreslått et møtetidspunkt med en etterfølgende befaring. Kommunens håndtering av henvendelsen 

tok utgangspunkt i det samme som da Grunneier 1 sendte brevet om erosjon i november 2011 – 

representanter fra kommunen dro på befaring.  

Bilag 61: E-post fra Kommuneansatt 4 til Kommuneansatt 5, 19. mai 2014 

Hva som ble sagt på befaringen var blant annet et tema i et brev datert 18. august 2014. Dette brevet 

ble sendt fra Advokatfirmaet Økland & Co til Gjerdrum kommune. Brevet sendt på vegne av Grunneier 

2.  

Bilag 62: Brev fra Advokatfirmaet Økland & Co til Gjerdrum kommune, 18. august 2014   

Bakgrunnen for brevet var stor vanntilstrømning på Grunneier 2s eiendom som skapte 

oversvømmelser. Det ble vist til at dette oversvømte jordene og at det ble stående vann i drenering og 

bakken rundt som medførte utglidninger. Videre fremgikk følgende av brevet:  

"Årsaken til den store vanntilstrømmingen er utbygging oppstrøms, særlig det nye boligfeltet i 

Ask Gjerdrum. Utbyggingen har medført at det nå kommer store mengder vann på kort tid. Dette 

skyldes at det nå er mye mindre naturlig fordrøyning av vannet i forhold til tidligere. Vannet føres 

nå over en glattere flate, på asfalt osv. I tillegg blir større deler av vannet nå drenert unna 

boligfeltet. Vannføringen i bekken blir derfor til tider en helt annen som rørene ikke klarer å ta 

unna, og dette skaper oversvømmelse på eiendommen. 
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Kommunen har tidligere vært på befaring på eiendommen i forbindelse med problematikken 

knyttet til den store vanntilstrømningen. [Grunneier 2] ble da opplyst om at dette var grunneiers 

problem, ikke kommunen sitt. Dette medfører etter vår oppfatning ikke riktighet.  

Vi anser kommunen som eier av rør og anlegg oppstrøms og som reguleringsmyndighet for å 

være ansvarlig for problemer som oppstår på eiendommer nedstrøms, og ikke grunneier." 

Brevet viser dermed at det hadde blitt gjennomført en befaring der kommunen hadde gjort de samme 

vurderinger som i relasjon til Grunneiers 1s brev fra 28. november 2011 om erosjonsproblemene i 

bekken. Denne vurderingen gikk ut på at forhold på privat grunn er grunneiers ansvar. 

I brevet fra Advokatfirmaet Økland & Co ble det videre vist til at kommunens ansvar fulgte av 

vannressursloven § 47. Det ble også vist til plan- og bygningsloven § 12-7 fjerde ledd om 

rekkefølgebestemmelser, samt at kommunen var objektivt ansvarlig for skader påført Grunneier 2 

eiendom grunnet Tangenbekken i medhold av rettspraksis.  

Det ble deretter konkludert med at kommunen pliktet å sørge for at vannet rant unna på en 

hensiktsmessig måte, uten å påføre skade på eiendommene nedstrøms. Dersom det oppsto slike 

skader, så var det kommunens oppgave å sette i gang tiltak for å løse disse samt å bære kostnadene 

for skadene.  

Det ble bedt om en redegjørelse fra kommunen om hvilke vurderinger kommunen hadde gjort og hva 

kommunen hadde tenkt til å foreta seg for å "løse problemene den store vanntilførselen skaper for 

nedstrøms eiendommer." Det ble videre påpekt at det ville vært mest hensiktsmessig hvis kommunen 

foretok utbedringer av rørene der det var nødvendig.  

Kommunen ved Kommuneansatt 5 besvarte brevet den 6. januar 2015. Innledningsvis i brevet fremgår 

det at hjemmelshaverne har vært bekymret for erosjon og utgliding av jordmasser på eiendommen 

sin.  

Bilag 63: Brev fra Gjerdrum kommune til Advokatfirmaet Økland & Co, 6. januar 2015 

Kommunen svarer blant annet også:  

1. "Utbyggingen på Kniplia/Ask har vært etter 2009 basert seg på rapporten fra Asplan Viak 

datert 07.05.2009 for overvannshåndtering Ask sentrum/ Brådalsbekken. (arkiv sak: 

08/1028) se vedlegg. Kommunen har satt krav til lokal overvannshåndtering/fordrøyning 

ved senere byggetillatelser og godkjenning av reguleringsplaner med henvisning til 

rapporten fra Asplan Viak. Prinsippet bak denne rapporten er at kulverten under fv. 120 er 

på1000 mm, og setter dermed en dimensjonerende begrensing på avrenningen fra Kniplia 

Ask. I rapporten er det lagt til i bergningsgrunnlaget/værmålinger med 20% økt nedbør for 

å fange opp klimaendringer. Kommunen har derfor som plan- og bygningsmyndighet fulgt 

opp sitt ansvar i samråd og NVE (som konsesjonsmyndighet og har gitt høringsuttalelser i 

reguleringssakene for området).  

2. Kommunen er ikke eier av rør og anlegg oppstrøms eller nedstrøms for fv. 120 i det aktuelle 

strekket som er omtalt. Dette er derfor anleggseiers og grunneiers ansvar for drift og 

vedlikehold av anlegget 

3. Kommunen er som nevnt ikke eier for anlegg eller eiendom i området, og har fulgt opp 

konsesjonsvilkårene som er satt av Norges vassdrag og energidirektorat(NVE) og 

løsningsforslag/rapport av Asplan Viak (07.05.2009) ved tillatelser gitt etter plan- og 

bygningsloven. Rettspraksisen vil derfor ikke kunne bli vurdert tilsvarende som for det som 
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ble gjort overfor Nittedal kommune. Kommunen bestrider derfor ikke rettsavgjørelsen som 

Dere referer til. 

4. Anmodningen om tiltak for utbedringer er forståelig sett fra grunneiers ståsted. Kommunen 

har ikke midler/ressurser til slike tiltak, i så fall må det være vesentlig fare for liv og helse og 

med midler fra NVE." 

Kommunen uttaler dermed at kommunens ansvar er fulgt opp gjennom krav til lokal 

overvannshåndtering og fordrøyning ved byggetillatelser og reguleringsplaner med henvisning til 

rapporten fra Asplan Viak fra 2009. Det vises også til at kommunen ikke er eier av rør og anlegg 

oppstrøms eller nedstrøms, og at det er anleggseier og grunneier som har ansvar for drift og 

vedlikehold av anlegg. Kommunen viser også til at kommunen ikke har midler eller ressurser til å 

gjennomføre utbedringer som grunneier etterspør, og at det i så fall må være vesentlig fare for liv og 

helse med midler fra NVE.  

Advokatfirmaet Økland & Co besvarte kommunens brev den 10. mars 2015. I brevet ble det blant 

annet redegjort for at kommunen etter Grunneier 2s syn ikke hadde fulgt opp forholdene knyttet til 

eksisterende rør under RV 120 som ble påpekt i Asplan Viak rapporten. Det ble bedt om at kommunen 

redegjorde for hvordan kommunen hadde sikkerhet for at utbyggingen av Kniplia/Ask ikke hadde 

medført større vannføringer, en redegjørelse for kommunens kontroll av Asplan Viaks uttalelser om at 

overvann og drensvann burde fordrøyes på hver enkelt tomt, og en redegjørelse for hvilke krav som 

har blitt satt til lokal overvannshåndtering.  

Bilag 64: Brev fra Advokatfirmaet Økland & Co til Gjerdrum kommune, 10. mars 2015   

Kommunen sendte et nytt brev Advokatfirmaet Økland & Co den 20. oktober 2015. Dette ble besvart 

av advokatfirmaet Økland & Co den 19. januar 2016 der det på vegne av Grunneier 2 ble fastholdt at 

Asplan Viaks foreslåtte tiltak ikke var fulgt opp, og at kommunen ikke hadde besvart de spørsmål 

Grunneier 2 hadde stilt i tidligere brev. Til sist ble det på nytt anmodet om en bekreftelse på at 

kommunen ville foreta nødvendige tiltak for å avbøte problemene på Grunneier 2s eiendom og utbedre 

oppståtte skader.  

Bilag 65: Brev fra Gjerdrum kommune til Advokatfirmaet Økland & Co, 20. oktober 2015 

Bilag 66: Brev fra Advokatfirmaet Økland & Co til Gjerdrum kommune, 19. januar 2016 

Som følge av innsigelsene fra advokaten til Grunneier 2, engasjerte kommunen Advokatfirmaet 

Guttorm Jakobsen AS. Advokat A oversendte et notat til kommunen den 10. februar 2016. Notatet 

gjaldt kommunens ansvar for håndtering av overvann i nedbørsfeltet til Tistilbekken og Brådalsbekken.  

Bilag 67: Notat fra Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS til Gjerdrum kommune, 10. februar 2016 

Politiet anser dette notatet som et varsel, og det er vist til dette siktelsen som at advokat A i notatet 

påpeker erosjonsproblemene "som også ble omtalt i Asplan Viak rapporten fra 2009". 

I gjennomgangen av sakens faktum vises det til reguleringsbestemmelsene i tilknytning til 

reguleringsplanen for Nystuen B09. Det ble videre vist til brevet datert 10. juli 2008 som kommunen 

sendte til utbyggerne av Nystulia som følge av Naturvernforbundets representants e-post om 

endringer i Tistilbekken datert 10. juli 2008. Det ble vist til Asplan Viak-rapporten om 

overvannshåndtering som ble angitt til å være et "sentralt dokument" i saken. Det er deretter vist til 

møtereferatet fra møtet mellom kommunen og SVV som fant sted 7. mai 2009 og kommuneplanen 

2012-2024. Det ble videre vist til utbyggingstillatelse for område Nystulia B10 datert 31. august 2012 

der det ifølge notatet var angitt "at grunnforholdene er prosjektert av NGI, og at det er i samsvar med 

reguleringsplanens pkt. 2.12 om at all terrengbearbeiding innenfor planområdet skal skje i henhold til 
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geotekniske rapporter, undersøkelser og analyser utarbeidet av NGI". Det ble vist til tillatelser i 

forbindelse med omkringliggende utbygginger eksempelvis områdene B10, B6 og B7, 

reguleringsbestemmelser til områdeplanen datert 2. april 2014, i tillegg til blant annet korrespondansen 

mellom Grunneier 2 og kommunen.  

Advokat A vurderte på ovennevnte faktiske grunnlag om kommunen kunne holdes ansvarlig for 

"skader/ulemper" som skyldes overvannsproblemer. Det ble blant annet fastslått at kommunen i 

utgangspunktet kan holdes ansvarlig i egenskap av eier av rør, ledningsanlegg, kulverter mv., som 

følge av uaktsomhet som regulerings- og bygningsmyndighet. I forbindelse med førstnevnte 

ansvarsgrunnlag ble det vist til bestemmelser i vassdragsloven og vannressursloven. I forbindelse 

med ansvar i kraft av rollen som regulerings- og bygningsmyndighet ble det vist til 

skadeerstatningsloven § 2-1 om arbeidsgiveransvaret, og ulike bestemmelser i plan- og 

bygningsloven. Det ble deretter foretatt en omfattende juridisk vurdering av lovbestemmelser, 

forarbeider og rettspraksis.  

Når kommunens konkrete handlemåte vurderes vises det til at kommunen gjennom de siste 10 årene 

hadde stilt en rekke krav til overvannshåndtering i reguleringsplan, kommuneplan, detaljplaner og 

tillatelser. Det ble vist til bestemmelsene i reguleringsplanen for Nystulia B09 om utarbeidelse av 

geoteknisk rapport som skulle inneholde tiltak mht. avrenning og erosjon, og at kommunen i 

forbindelse med planlegging av flere store utbyggingsprosjekter som boliger og golfbane innhentet 

faglig uttalelse fra Asplan Viak med plan for overvannshåndtering i nedbørsfeltet til Tistilbekken og 

Brådalsbekken.  

Når det gjelder det underdimensjonerte røret under rv. 120 som ble omtalt i Asplan Viak rapporten, 

fremgår det av advokat As notat at: "Det er statens vegvesen som er eier av kulverten under Rv. 120, 

og det er opplyst under vårt møte den 9. februar 2016, at Statens Vegvesen ikke har vært villige til å 

oppdimensjonere sin 1000 mm ledning på det aktuelle stedet" 

Det fremgår videre at  

"Gjedrum kommune har under vårt møte den 9. februar 2016 forklart at området i forkant av 

1000 mm overvannsrøret under fylkesvei 120 egner seg godt til fordrøyning av overvann. Dette 

fordi det ikke er noen bebyggelse i området pr. i dag, og at det ikke foreligger fare for helse og 

miljø. Området som blir satt under vann ved ekstremvær omfatter deler av en etablert golfbane. 

Området som vil bli satt under vann under slike hendelser vil normalt ikke hindre spill på banen. 

Oppstuvning i forkant av kulvert under fv. 120 fungerer i praksis som en effektiv fordrøyning av 

ekstremnedbøren, og er i tråd med overordnede føringer for håndtering av overvann ved 

ekstremnedbør." 

I notatets punkt fire som inneholder en oppsummering/konklusjon fremgår følgende:  

"Gjerdrum kommune har sørget for å innhente sakkyndig bistand fra Asplan Viak i 2009 til å 

utarbeide en overordnet plan for overvannshåndteringen for Ask og i nedbørfeltet til 

Brådalsbekken og Tistilbekken. 

Komunen synes å ha fulgt opp de anbefalinger som fremkom i denne rapporten gjennom å innta 

krav i kommuneplanen for 2012 til 2024 som ble vedtatt i 2012 om at alle reguleringsplaner 

skulle inneholde vurderinger og beskrive evt. behov for avbøtende tiltak, knyttet til risiko for 

uønskede hendelser knyttet til overvann ved ekstremnedbør. 
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Dette synes videre fulgt opp gjennom de reguleringsplaner som er vedtatt i ettertid, ved at det 

er stilt krav om at det må utarbeides og godkjennes særskilte overvannsplaner for tiltaket før 

igangsettingstillatelse kan gis. 

Det er ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende som har ansvar for at 

de beskrevne overvannstiltakene er prosjektert og blir bygd i henhold til de tillatelser som er gitt.  

(…) 

På denne bakgrunn kan jeg ikke se at Gjerdrum kommune har utvist erstatningsbetingende 

uaktsomhet hverken etter arbeidsgiveransvaret i skl. § 2-1, eller etter de alminnelige reglene 

om erstatningsansvar for uaktsomme handlinger som er utviklet gjennom domstolspraksis." 

Basert på innholdet i notatet er det svært vanskelig å se at det er faktisk dekning for politiets standpunkt 

om at notatet utgjør et varsel som burde ledet til sikringstiltak mot erosjon i Tistilsbekkens løp nedenfor 

gården Holmen.  

Kommunen har her engasjert ekstern juridisk rådgivning for å kartlegge et eventuelt ansvar for 

problemer med oversvømmelser og overvannshåndtering på privat grunn som må anses som 

eksisterende bebyggelse. Notatet konkluderer med at kommunen har opptrådt forsvarlig, og at 

kommunen ikke har opptrådt uaktsomt. At et slikt notat skal anses som et varsel om erosjonsproblemer 

eller at dette notatet burde inngått i et system for å se varsler i sammenheng, fremstår som vanskelig 

å forstå. Dette er en utredning som Gjerdrum kommune selv bestilte nettopp for å få utredet 

kommunens eventuelle ansvar i tilknytning overvannshåndtering i nedbørsfeltet til Tistilbekken, og 

utgjør de facto en del av kommunens oppfølging på området. 

Den 12. februar 2016 sendte kommunen et nytt brev til Grunneier 2 ved Advokatfirmaet Økland & Co. 

Det ble der vist til brev sendt til kommunen 19. januar 2016. Brevet synes å være basert på advokat 

As notat, og det ble redegjort for overvannshåndtering, oppfølging av røret under RV 120 mv. Kravet 

om tiltak for å avbøte problemene på Grunneier 2s eiendom samt å utbedre skader ble avslått.   

Bilag 68: Brev fra Gjerdrum kommune til Advokatfirmaet Økland & Co, 12. februar 2016  

Kommunen hørte ikke mer fra Advokatfirmaet Økland & Co etter dette.  

Den 26. oktober 2017 søkte Grunneier 2 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL-midler. 

Søknaden gjaldt utbedring av hull som raste ut, og det ble krysset av for at prosjektet gjaldt 

hydrotekniske anlegg. Materialene som skulle benyttes ved arbeidene var stein til stabilisering, rør og 

duk. I beskrivelsen av tiltaket ble det vist til at overflatevann fra deler av Ask og Nystulia kom i 

Fjelstaddalen under RV 120 og "inn i et "hull" hos oss", samt at hullet ble fylt med vann ved store 

nedbørsmengder. Gjerdrum kommune godkjente søknaden den 29. november 2017.166  

Bilag 69: Dokumentasjon i tilknytning til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (søknad, 

innvilgelse og korrespondanse), perioden 2015-2020 

Utfordringene i forbindelse med Grunneier 2s eiendom ble dermed løst av grunneier selv, med tilskudd 

av SMIL-midler.  

                                                      

166 Så vidt Wiersholm kan se, var denne dokumentasjonen ikke en del av dokumentene som ble oversendt fra politiet til 

Wiersholm. 
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4.6.9 2019-2020: møte med golfklubben, rapport fra Norconsult og vannplaner   

Den 11. september 2019 ble det gjennomført et møte mellom Gjerdrum kommune og Gjerdrum 

golfklubb. I følge møtereferatet fra møtet var bakgrunnen for møtet at golfklubben hadde invitert til å 

"drøfte saker av felles interesse". Etter møtet ble det gjennomført en kort befaring.  

Bilag 70: Referat fra møte mellom Gjerdrum golfklubb og Gjerdrum kommune, 11. september 2019 

I punkt fem fremgår følgende:  

"Overvann fra utbygging på Ask, som havner i Tistilbekken 

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." 

Dette dokumentet anses også som et varsel av politiet, og er nevnt i siktelsen. Kommuneansatt 6 var 

tilstede på dette møtet og har forklart til Wiersholm at kommunen ikke anså dette referatet som et 

varsel om erosjon. Golfklubben har hatt problemer med lokale oversvømmelser, noe klubben mener 

at skyldes utbygging i Ask. Uttalelsen fra kommunen som det vises til i referatet handler om det kunne 

være aktuelt for kommunen å ta inn et krav til utbedring av overvannsløsning i forbindelse med en 

konkret detaljreguleringsplan for et veganlegg lengst nord langs golfbanen. Dette området ligger et 

godt stykke unna området der skredet antas å ha startet. På denne bakgrunn tilsier de underliggende 

faktiske omstendigheter at møtereferatet ikke kan anses som et varsel om erosjon som burde ledet til 

iverksettelse av tiltak i Tistilbekkens løp nedenfor gården Holmen, slik politiet indikerer i siktelsen.  

Det siste dokumentet som omtales som varsel i siktelsen er en rapport fra Norconsult datert 24. 

september 2019. Rapporten gjaldt "Kartlegging av kritiske punkt i bekker og vassdrag" i området 

Gjermåa og utvalgte sidebekker. Oppdraget ble utført iht. NVEs veileder "Flaumfare langs bekker".  

Bilag 71:    Rapport fra Norconsult til Gjerdrum kommune, 24. september 2019 

Rapporten omtales slik av Gjerdrum-utvalget i delrapport 1:  

"Rapporten nevner ikke kvikkleire og i den grad de nevner erosjon, så fokuseres det på erosjon 

som kan føre til oversvømmelse. Dette forklares slik i rapporten:  

«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.»  
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Norconsult befarte ikke delen av Tistilbekken mellom kulverten og dammen sørvest for Holmen, 

grunnet vanskelig fremkommelighet, men skriver følgende om forholdene i bekken:  

 «Et sted i det skraverte området nedstrøms punkt 5 finnes en kulvert. Denne ligger ifølge 

oppdragsgiver høyt over nåværende terreng pga. den kontinuerlige utgravingen av 

ravinelandskapet. Det er derimot så mye vegetasjon rundt elven i dette partiet, at det er 

umulig å komme til. Det anbefales derfor at det ryddes en vei ned til bekken, så man får 

undersøkt dette området skikkelig. Før man får gjort dette er det vanskelig å komme med 

forslag til konkrete tiltak, utenom at området må sikres og kulverten må senkes til dagens 

terrengnivå. Konsekvensen av oppstuving av vann her vil begrense seg til 

oversvømmelse av golfbanen.»  

Det skraverte området er vist i et kart, og gjelder en del av Tistilbekken som begynner et lite 

stykke nedenfor samløpet, helt ned til golfdammen. Utvalget tolker Norconsults formulering til 

at kulverten det her refereres til er bekkelukkingen og de tilhørende rørene som bekken brøt 

seg ut av.  

Norconsult konkluderer med å anbefale flere tiltak i bekken, men at:  

«Tistilbekken er den minst kritiske å prioritere, da den er den eneste som ikke har kritiske 

punkt tett på bebyggelse.»  

Norconsult nevner også i konklusjonen at det bør «gjøres en nøyere vurdering av de rasutsatte 

områdene ved hjelp av geotekniker, for å få tilstrekkelig sikret disse».  

Kommunen vedtok en ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljø i januar 2020. I hovedplanen 

er ett av tiltakene å følge opp tiltakene i Norconsults rapport. Kommunen opplyser om at alle 

tiltakene skulle gjennomføres i 2022/2023 innenfor gjeldende driftsbudsjett." 

I siktelsen omtaler politiet rapporten som at det er en "rapport fra Norconsult omkring håndtering av 

overflatevann i bla. Tistilbekken. Kommunen ble anbefalt å gjennomføre tiltak på to punkter langs 

bekken".  

Basert på Gjerdrum-utvalgets vurdering av rapporten er det vanskelig å forstå politiets standpunkt om 

at denne rapporten i realiteten utgjorde varsel mht. erosjon og skredrisiko. Rapporten er ikke koblet 

opp mot skredfare, og det anbefales ikke spesifikke tiltak for å forebygge skred.  

På side 22 i rapporten er det blant annet angitt fire kritiske punkter i Tistilbekken. Punktene er angitt 

på et kart og nummerert fra fem til åtte. Punkt fem gjelder "utløp kulvert / område som må undersøkes 

nøyere", mens punkt seks gjelder en deformert kulvert. Rapporten anbefalte at det ble gjennomført 

utbedringstiltak mht. punkt fem og seks.167 Disse to punktene ble ansett som kritiske punkter mht. 

oppstuving av vann. De to punktene ligger videre et godt stykke oppstrøms fra området der skredet 

startet. Punkt syv og åtte ligger nærmest området der skredet startet. Det ble imidlertid ikke anbefalt 

tiltak for å utbedre disse punktene i rapporten.168 

På denne bakgrunn er det vanskelig å forstå hvilke anbefalte tiltak politiet viser til i siktelsen. I den 

grad det er tiltakene som ble anbefalt i punkt fem og seks, så ligger disse punktene som nevnt et godt 

stykke opp i Tistilbekken sammenlignet med området der raset startet. Som det fremgår av sitatet fra 

Gjerdrum-utvalget i delrapport 1 over, så vedtok kommunen en ny hovedplan for vann, avløp og 

                                                      

167 Jf. rapporten s. 77-78. 

168 Jf. rapporten s. 79-80. 
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vannmiljø i januar 2020. Også denne var utarbeidet av Norconsult. I hovedplanen var ett av tiltakene 

å følge opp tiltakene i Norconsults rapport, og planen var at disse skulle gjennomføres i 2022-2023. 

De tiltakene som ble foreslått gjennomført av Norconsult ble dermed under enhver omstendighet 

planlagt fulgt opp av kommunen.  

Den 27. november 2019 vedtok Gjerdrum kommune "Overvannsstrategi og retningslinjer i Gjerdrum 

kommune". Så vidt Wiersholm kan se, ble dette dokumentet ikke oversendt av politiet til Wiersholm. 

Bilag 72:  Overvannsstrategi Gjerdrum kommune, 27. november 2019  

I punkt 1 Bakgrunn fremgår det at Gjerdrum kommune var i sterk vekst med fortetting og 

sentrumutvikling:  

"Dette fører til at andelen tette flater som tak, veg, fortau, parkeringsplasser øker. I hovedsak vil 

økt fortetting skje på bekostning av grønne og ubebygde områder som normal vil infiltrere og 

magasinere overvann. Økt andel tette flater medfører at nedbør, som ellers ville bli infiltrert i 

grunnen eller bli magasinert i terrenget, vil renne på overflaten og gir raskere avrenning enn på 

naturlige flater. Raskere og mer avrenning gir økt fare for erosjon, urban flom, samt flom i 

vassdrag og bekker når vannet ledes kjapt ut i vassdragene. 

Gjerdrum har mange elver og bekker som strekker seg fra marka i vest, og til Leira i øst, og er 

viktige årer for biologisk mangfold i et ellers fragmentert landskap. Kommunens største elv 

Gjermåa er klassifisert med naturverdi viktig (B), og det er det gjort funn av flere rødliste arter. 

Flere av vassdragene er små og bratte som responderer raskt ved intens nedbør, og som kan 

finne nye veier. Økt erosjon fører til tilslamming av vassdragene som forverrer levevilkårene for 

vannlevende organismer. Økt erosjon kan også utløse leire/jordras og som kan gi skader på 

infrastruktur, og i verste fall med fare for liv og helse. Særlig i Gjerdrum er dette en reell 

problemstilling då bekker og elver graver gjennom ravinelandskap, eller planert ravine landskap, 

med leirgrunn og stedvis kvikkleire." 

Punkt 4 i dokumentet gjelder ansvaret for overvann. Der fremgår det at kommunen ved Plan, 

oppmåling og byggesak (POB) har det overordnede ansvaret for overvann i kommunen, og at POB 

har et særskilt ansvar for å ivareta overvannshåndtering i planleggingsfasene. Det ble videre angitt at 

Tekniske tjenester har det faglige ansvaret, og ansvaret for og at begge virksomhetene har et felles 

ansvar for bla. koordinering og sikring av helhetlig overvannshåndtering. Det ble videre angitt at 

eiendomsutviklere og utbyggere må dokumentere ivaretakelse av overvann iht. en 5-trinnstrategi 

nevnt i planen, og at "tiltaket ikke fører til skade nedstrømsvassdraget eller på andre eiendommer." 

Hva gjelder innbyggere så fremgikk det at "Grunneier har selv ansvaret for håndtering av takvann, 

drensvann og overvann på egen eiendom." 

I punkt seks ble aktuelle løsninger for overvannshåndtering presentert. Eksempler på løsninger var 

infiltrasjon på markoverflaten, i infiltrasjonssoner og i forsekningsgrøfter. Ytterligere eksempler var 

grønne tak, permeable dekker og regnbed. Deretter blir åpne fordrøyningsareal og 

fordrøyningsdammer nevnt, samt lukkede magasiner. I punkt 10 blir det også oppgitt at "Ved 

planlegging og prosjektering av overvannsanlegg skal alltid erosjonssikring, gjentetting og fare ved 

frost vurderes. Dette gjelder både for nye anlegg (eksempelvis grøfter, kanaler, dammer, bekkeinntak 

og bekkeutløp), og for eksisterende anlegg/vannveier dersom tiltaket medfører økt avrenning til disse 

anleggene." 

Overvannsplanen illustrerer kommunens håndtering av overvann, og også hvordan kommunen har 

vurdert fordelingen av ansvaret for håndtering av overvann mht. kommunen selv, utbyggere og 

grunneiere. Denne vurderingen synes å sammenfalle med den ansvarsfordelingen som for øvrig 
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gjelder håndtering av risikoen for naturskader, og som også blir belyst i de rettslige delene i denne 

utredningen.169  

4.7 Oppsummering – kommunen har opptrådt adekvat og opererer med et system for å 

håndtere risiko  

Den faktiske gjennomgangen viser at kommunen systematisk har fulgt opp og håndtert skredrisiko 

gjennom plan- og byggesaksbehandlingen. Dette er fulgt opp gjennom krav til geotekniske vurderinger 

og krav til overvannshåndtering i reguleringsplaner, byggetillatelser og vurderinger av innspill fra NVE 

mv.  

Forslag til tiltak er fulgt opp i etterfølgende planprosesser, hvilket også i praksis kan anses som tiltak 

som har vært egnet til å ivareta eksisterende forhold. Den systematiske tilnærmingen i planprosessene 

skyldes regelverket som ligger i bunn (eksempelvis plan- og bygningsloven), innspill fra NVE som 

nasjonal skredmyndighet, veiledere og annet rammeverk som setter kommuner i stand til å 

systematisk følge opp risiko for naturskader gjennom planprosesser.  

Kommunen har videre systematisk fulgt opp når henvendelser har blitt sendt til kommunen. 

Henvendelser, som fra eksempelvis Grunneier 1og Grunneier 2, har ledet til befaringer fra kommunen. 

Befaringene er gjennomført for å kartlegge hvor henvendelsene skal plasseres fra et faglig ståsted i 

kommunen, samt for å avklare ansvarsforhold, herunder om kommunen er rett adressat for å følge 

opp anmodningene i henvendelsene. Der kommunen vurderer gjeldende regelverk dithen at 

kommunen ikke er ansvarlig for oppfølging og eventuell iverksettelse av tiltak, så er det utbygger, 

grunneier eller andre involverte som må følge opp i den grad det er ønskelig eller påkrevd.  

Dette illustrerer at det er det underliggende regulatoriske rammeverket som danner grunnlaget for 

systemene for en kommunens håndtering av risiko. Dette illustrerer videre at det ikke kan opereres 

med et stringent skille mellom en kommunes system for å håndtere risiko i forbindelse med plansaker 

og risiko knyttet til eksisterende bebyggelse, ved vurderingen av om en kommune totalt sett har 

opptrådt adekvat i forbindelse med en skredulykke.  

Ovennevnte gjennomgang viser at kommunen har fulgt opp på en adekvat måte. Dersom en skal 

analysere kommunens handlemåte uten å se hen til oppfølgingen i plan- og byggesaker, så må en slik 

analyse hensynta at det ikke oppstilles konkrete krav til en kommunens handleplikter, slik det gjøres i 

plan- og byggesaker. Det foreligger ikke en lovbestemt plikt til å ha et system for å se henvendelser 

om naturfare i relasjon til eksisterende bebyggelse i sammenheng, det foreligger ikke en kommunal 

tilskuddsordning for tiltak, og kommunen har begrenset hjemmel til å gripe inn på privat grunn eller å 

pålegge grunneiere å gjennomføre tiltak på egen eiendom.  

Gjennomgangen over har også vist at det ikke er faktisk grunnlag for å anse alle faktiske begivenheter 

omtalt i siktelsen som varsler om alvorlig og tiltagende erosjon som totalt sett burde ledet til 

iverksettelse av sikringstiltak mot erosjon i Tistilbekkens løp nedenfor gården Holmen. En rekke av 

dokumentene er utarbeidet i en helt annen sammenheng enn med tanke på konkret skredrisiko som 

følge av erosjon. Overvannshåndtering knytter seg til mye mer enn erosjon i et skredrisikoperspektiv. 

I delrapport 1 konkluderte Gjerdrum-utvalget med at en del av de faktiske forholdene som nå også er 

nevnt i siktelsen burde ledet til erosjonssikringstiltak i den nedre delen av bekken der skredet startet.170 

Det er imidlertid grunn til å påpeke at denne vurderingen ikke synes å være basert på daværende 

risikobilde, eller en vurdering av gjeldende juridisk ansvar. Vurderingen synes heller ikke å se hen til 

                                                      

169 Se bl.a. utredningen punkt 2 og punkt 5. 

170 Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 s. 152. 
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det forhold at kommunen var svært opptatt av skredrisiko i planarbeidet samt at kommunen hadde stilt 

krav om en rekke tiltak mht. skredrisiko i forbindelse med utbyggingssaker. Flere av utbyggingene 

pågikk parallelt med henvendelsene som både politiet og Gjerdrum-utvalget omtaler som varsler.  

I en strafferettslig kontekst må Gjerdrum-utvalgets betraktning ses i lys av risikobildet som eksisterte, 

kommuners kunnskapsnivå mht. geoteknisk kompetanse, ansvarsfordelingen mellom stat, kommune 

og grunneier, herunder NVEs rolle som nasjonal skredmyndighet og det faktum at NVE ikke har uttalt 

seg om et mulig ansvar for skredrisiko i forbindelse med eksisterende bebyggelse i korrespondansen 

med Gjerdrum kommune på noe tidspunkt, eller på generelt grunnlag i veiledere eller prosedyrer.171   

4.8 Behov for ytterligere etterforskingsskritt dersom siktelsen ikke frafalles  

Basert på dokumentene Wiersholm fikk oversendt fra politiet, så ser det ut til at det eksisterer en del 

dokumenter som politiet ikke har vært kjent med under etterforskningen. Det er vist til disse 

dokumentene over, og disse oversendes også politiet som bilag til nærværende utredning. Disse 

dokumentene bør etter vårt syn gjennomgås og bli en del av grunnlaget for politiets etterforskning 

dersom siktelsen ikke frafalles.  

Det påpekes også at politiets avhør av sentrale personer i Gjerdrum kommune bærer preg at politiet 

har mottatt relativt lite informasjon fra de avhørte vitnene. De faktiske forholdene som nevnes i 

siktelsen startet for 14 år siden, og gjelder forhold svært langt tilbake i tid. Det ser ikke ut til at politiet 

har snakket med de mest sentrale personene mer enn en gang, og politiet synes heller ikke å ha 

forelagt vitnene relevant dokumentasjon under avhørene.  

Det ser videre ut til at samtlige vitner fra kommunen ble avhørt før Gjerdrum-utvalgets delrapport 1 var 

ferdigstilt. Dette innebærer at kommunens vitner (og en rekke andre avhørte vitner) ble avhørt før 

årsaken til skredet var klarlagt. Det har ikke blitt gjennomført oppfølgingsintervjuer med tidligere og 

nåværende ansatte i kommunen, eller andre aktører og privatpersoner, etter dette. Etter vårt syn bør 

slike oppfølgingsavhør gjennomføres.  

Politiet bør også sikre kartlegging av øvrige relevante aktørers roller i årsaksbildet, herunder med 

tanke på faresonekartlegginger og risikohåndtering av kvikkleireskred, i den grad dette ikke er gjort.  

For å sikre at saken opplyses på best mulig måte bør politiet iverksette ovennevnte etterforskingsskritt 

dersom siktelsen ikke frafalles. 

 

  

                                                      

171 Se også betraktninger i særlig utredningens punkt 10.4 om uaktsomhet som skyldkrav. 



 

 78/150 

5. NATURSKADELOVEN § 20  

5.1 Innledning 

Politiet har siktet Gjerdrum kommune for overtredelse av straffeloven (1902) § 150 og straffeloven 

(2015) § 173 c, sammenholdt med naturskadeloven § 20. At den underliggende plikten skal fremgå av 

naturskadeloven § 20 følger ikke av siktelsen, men dette fremgår av politiets pressemelding og øvrige 

uttalelser.172 Videre slår pressemeldingen fast at siktelsen ikke sier at kommunen aktivt har forårsaket 

noe skred, eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser. Ifølge 

pressemeldingen omhandler siktelsen manglende oppfølging fra kommunens side. 

Naturskadeloven § 20 første ledd lyder:  

"Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og 

bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak. 

Med naturskade menes naturskade slik det fremgår av naturskadeerstatningsloven § 4 

første ledd." 

Den aktuelle delen av ordlyden i dette henseende er første punktum etter komma: "samt ved 

nødvendige sikringstiltak". Første og lengste del av bestemmelsen (før komma) er kun en gjengivelse 

av kommunens plikter etter plan- og bygningsloven i tilknytning til ny eller endret bebyggelse, og delen 

har følgelig ikke selvstendig rettslig betydning, ut over å understreke at det er i tilknytning til tiltak 

vedrørende ny bebyggelse at en kommune i all hovedsak har sine rettslige verktøy. Dette har 

betydning for tolkningen av også siste del av bestemmelsen. Også referansen til 

naturskadeerstatningsloven § 4, der det fremgår at naturskade blant annet inkluderer skred, er verdt 

å merke seg. Naturskadeloven må også forstås i lys av blant annet reguleringen i 

naturskadeerstatningsloven. 

Spørsmålet er hva som ligger i formuleringen "samt ved nødvendige sikringstiltak", og i hvilken grad 

(om noen) dette ilegger en plikt for en kommune til å foreta tiltak mot naturskader for eksisterende 

bebyggelse.  

5.2 Bakgrunn og rettslig plassering 

5.2.1 Praktisk begrunnet: behov for klarere arbeidsdeling 

For å tolke innholdet av naturskadeloven § 20 og "nødvendige sikringstiltak", er det sentralt å se på 

bakgrunnen for lovreguleringen og den øvrige rettslige konteksten. 

Naturskadeloven, herunder naturskadeloven § 20, ble innført i 1994 og erstattet den tidligere 

naturskadeloven av 1961. Av ryddighetshensyn valgte en å fremme forslag om en ny lov istedenfor et 

endringsforslag til daværende lov. Siktemålet med endringen var å få til en "klarere arbeidsdeling" 

blant ulike myndighetsaktører, herunder blant ulike departementer. I bakgrunnen for loven fremheves 

også behovet for samordning og prioritering av midler til flom- og skredsikring samt informasjon og 

veiledning på området.173 Sammenfattet heter det at det var behov for en "lang rekke justeringer og 

oppdateringer som hver for seg er av relativt begrenset betydning".174 Til tross for vidtgående endringer 

i språkdrakt og systematikk så er loven ifølge forarbeidene i svært stor grad innholdsmessig identisk 

med den tidligere naturskadeloven.  

                                                      

172 Se bl.a. pressemelding av 2. februar 2022 fra Øst politidistrikt. 

173 Ot.prp. nr. 12 (1993–1994) pkt. 3.1. 

174 Ot.prp. nr. 12 (1993–1994) pkt. 1 "Sammendrag". Ot.prp. nr. 12 (1993–1994) utgjør sammen med Innst. O. nr. 23 (1993–

1994) forarbeidene til loven. 
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Lovens bakgrunn og forarbeidene for øvrig viser at det er tale om en praktisk begrunnet lovgivning om 

oppgave- og ansvarsfordeling mellom ulike myndighetsaktører; der disse ulike aktørene har 

overlappende og supplerende oppgaver og ansvar. Det er ikke en prinsipielt begrunnet lovgivning. Det 

er ingen spor av at en ønsker å statuere en kommunes ansvar, og at det dreier seg om en form for 

pliktlovgivning som kan minne om hensynene bak strafferettslige pliktreguleringer for å påvirke atferd 

og gi en normdannende effekt. Brudd på naturskadeloven er ikke straffbart. Loven åpner heller ikke 

for mildere former av sanksjoner som administrative sanksjoner (dette til forskjell fra over 90 andre 

sektorlover).175 Straff for brudd på lovens regler har ikke vært i departementet eller lovgivers tanke, 

noe som også er forståelig i lys av lovens praktiske begrunnelse. Dette understreker at det handler 

om en praktisk ansvarsfordeling, og ikke er tale om en ansvarsstatuering i eksempelvis en mer 

strafferettslig forstand. Dette er et viktig signal fra lovgiver, som en må ha i mente når lovens 

bestemmelser dras inn som en del av en siktelse.  

Generelt skiller som nevnt plikt- og ansvarslovgivning overfor kommuner og andre forvaltningsorganer 

seg markant fra pliktlovgivning overfor private.176 Der sistnevnte gjerne er prinsipielt begrunnet ut fra 

et ønske om å påvirke atferd, er førstnevnte ofte praktisk begrunnet. Lovgiving er en helt sentral måte 

for Stortinget og sentrale myndigheter å sette ut oppgaver til kommuner på. Kommunene har en 

betydelig rekke plikter i lovverket innenfor alt fra utdanning, velferdstjenester, helse- og omsorg til 

plikter av langt mer ymse karakter. Disse pliktene må avveies mot hverandre, og den konkrete 

oppfølgingen er avhengig av rammebetingelsene kommunen gis av sentrale myndigheter i form av 

finansering, rettslige verktøy, veiledning og generell prioritering. 

5.2.2 Sammenheng med naturskadeerstatningsloven og naturskadeforsikringsloven – et 

system for erstatning 

Naturskadeloven hadde ved innføringen i 1994 tre kapitler: Kapittel 1 omhandlet daværende 

naturskadefond og dets oppgaver til å (i) yte erstatning for naturskader der det ikke er adgang til å 

forsikre seg, (ii) fremme sikring mot naturskade og (iii) yte tilskudd til sikringstiltak.177 Kapittel 2 

omhandlet erstatning for naturskader. Kapittel 3 omhandlet sikringstiltak mot naturskader. 

Naturskadeloven § 20 inngår i kapittel 3, som er den eneste gjenværende delen av loven i dag etter 

ikrafttredelsen av naturskadeerstatningsloven i 2017. Øvrige bestemmelser i loven er opphevet, og 

§ 20 er lovens første aktive bestemmelse. Sammenhengen med naturskadeerstatningsloven fremgår 

som nevnt direkte av ordlyden i naturskadeloven § 20. Naturskadeloven må derfor leses i 

sammenheng med naturskadeerstatningsloven.178 Loven må også leses i sammenheng med 

naturskadeforsikringsloven,179 som også er en viktig lovregulering når det kommer til området for 

hvordan lovgiver har valgt å møte naturskader. Disse lovreguleringene gir samlet et viktig bakteppe 

for å forstå reguleringen og systemet på området. Lovgiver har lagt opp til et system der måten å møte 

naturskader på først og fremst er gjennom gjenoppretting og erstatning, og ikke gjennom forebygging. 

Dette gir dårlige insentiver til forebygging og sikring, slik blant annet Riksrevisjonen og Gjerdrum-

utvalget har pekt på.180 

                                                      

175 Tall fra Høivik (2021). 

176 Se nærmere under punkt 3 og punkt 13. 

177 Se daværende § 1. 

178 Slik også Shelby, i merknad til naturskadeloven på rettsdata.no, note (1).  

179 Ibid.  

180 Riksrevisjonen (2022) s. 95–96. Se nærmere under punkt 2.11 ovenfor. 
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5.2.3 Kommunene overtok et eksisterende hovedansvar blant myndighetsaktører 

Blant lovens mange justeringer av praktisk karakter som var av "relativt begrenset betydning", føyer 

reguleringen i naturskadeloven § 20 og "nødvendige sikringstiltak" seg inn. Reguleringen innebærer 

ifølge forarbeidene at "kommunen skal overta hovedansvaret for sikring mot naturskader.181 

Hvorfor dette ansvaret ble overført til akkurat kommunen, er ikke utdypet og virker heller ikke være 

viet særlig tanke, men synes å være praktisk begrunnet i at kommuner allerede hadde en eksisterende 

rolle i arbeidet mot naturfarer gjennom sine oppgaver etter plan- og bygningsloven i planprosesser i 

tilknytning til ny eller endret bebyggelse. Dette er et viktig bakteppe for tolkningen av reguleringen, se 

også nedenfor. 

Kommunene skal altså for det første kun "overta" et allerede eksisterende hovedansvar. Dette 

ansvaret lå til naturskadefondet i samspill med departementet og andre sentrale myndigheter. 

Kommunens ansvar tilsvarer dermed deres tidligere ansvar. Selv om det er lite informasjon om dette 

ansvaret som lå til naturskadefondet, så er det basert på den tidligere 1961-loven og dens 

forarbeider182 trygt å si at dette er et ansvar av en svært lite vidtrekkende karakter, og der det vanskelig 

kan tales om noe "ansvar" i rettslig normerende forstand, men at det dreide seg om et praktisk ansvar 

i møte med andre aktørers ansvar og myndighet. Samme vurdering legges til grunn i NOU 2022: 3.183 

En passasje fra forarbeidene til 1994-loven er illustrerende: "Naturskadefondet har til oppgave å 

fremme sikring mot naturskade, og det er dermed tillagt fondsstyret et visst ansvar for å ta initiativ til å 

forebygge naturskade".184 1961-lovens forarbeiders tittel er også illustrerende: "Ot.prp.nr.36 (1960–

1961) Om lov om erstatning for naturskader m.v." Lovgivningen den gang, som lovgivningen nå, la 

opp til et system for erstatning, og ikke forebygging. 

Videre ser en av 1961-lovens bestemmelser og merknader at det gjennomgående vises til at 

forebyggende tiltak under ansvaret vil være å hindre bebyggelse på områder som kan bli utsatt for 

naturskader gjennom bruk av daværende forbudsbestemmelser i bygningsloven.185 Altså at det dreier 

seg om tiltak for ny bebyggelse. Med dette bakteppet er det også forståelig at lovgiver i 1994 vurderte 

det slik at det var mer naturlig å slå dette ansvaret sammen med kommunenes ansvar, ettersom 

kommunen gjennom plan- og bygningsloven hadde fått en stadig mer omfattende verktøykasse til 

tiltak mot ny bebyggelse i tiden som hadde gått fra 1961 og frem til 1994. Dette var som nevnt også 

den eksplisitte begrunnelsen i forarbeidene for at ansvaret ble overført fra fondsstyret til kommunene. 

For det andre er det kun tale om at kommunen overtar et "hovedansvar". Dette er et område der 

kommuners ansvar og oppgaver suppleres og avhenger av en rekke andre aktører. I forarbeidene 

vises det til Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet, Kommunaldepartementet, 

fylkeskommunene og institusjoner som NGI, Statens kartverk, Statens byggtekniske etat og Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE). Etter bestemmelsens tilblivelse er særlig NVEs rolle og ansvar 

blitt stadig mer sentral, herunder gjennom en lovendring i 2011 der NVE overtok naturskadefondets 

                                                      

181 Ot.prp. nr. 12 (1993–1994) s. 29, merknad til § 20. 

182 Se bl.a. Ot.prp. nr. 36 (1960–1961) Om lov om erstatning for naturskader m.v. og NUT 1959: 2 Innstilling om sikring mot 

erstatning for naturskader. 

183 NOU 2022: 3 s. 194. 

184 Ot.prp. nr. 12 (1993–1994) s. 5. Naturskadefondets ansvar for skredforebygging ble flyttet til NVE gjennom en lovendring i 

2011; det ble da samtidig påpekt at denne endringen ikke endret kommunens ansvar med hensyn til sikring mot naturskader, 

se Ot.prp. nr. 9 (2008–2009), se også NOU 2022: 3 s. 194.   

185 Se daværende naturskadeloven (1961) §§ 22, 23 og 26, samt merknadene til § 26 i Ot.prp. nr. 36 (1960–1961) s. 18–19. Se 

også NUT 1959: 2. 
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oppgaver for skredforebygging.186 I Meld. St. 15 (2011–2012) pekes det likeledes på at "[m]ange 

aktører har et ansvar for å forebygge flom og skredskader", og så nevnes ansvaret til 

enkeltindividet/eier, kommune, fylkeskommune og staten, herunder de ulike statlige aktørene.187 

Deretter spanderes det særskilt plass på å redegjøre for NVEs rolle som nasjonal flom- og 

skredmyndighet med blant annet ansvar for den statlige farekartleggingen.188 I farekartleggingen får 

NVE ofte bistand av NGU og fageksperter som NGI. Dette er en farekartlegging som kommuner som 

nevnt avhenger av og er prisgitt i praksis. Gjerdrum-utvalget har pekt på store hull i 

kunnskapsgrunnlag, veiledning, faresonekartlegginger mv. Staten ved NVE har også et ansvar for å 

krise- og hastetiltak der det er overhengende fare for naturskade.189 

Videre er kommunene og de andre aktørene, som NVE, helt avhengige av Stortinget som lovgivende 

og bevilgende myndighet, når det kommer til hvilke rettslige og økonomiske rammebetingelser en har 

til å utføre oppgavene og ansvaret. Reguleringen i naturskadeloven hvilte endog etter forarbeidene på 

en forutsetning om at det skulle ytes statlige tilskudd til sikringstiltak,190 og kommunens plikt etter 

naturskadeloven § 20 må forstås i lys av dette. Dette er en forutsetning som grovt har bristet; 

bevilgningene til sikringstiltak er uakseptabelt lave ifølge Gjerdrum-utvalget, som foreslår en årlig 

økning i bevilgningene på 750 prosent (fra NOK 200 mill. til NOK 1,5 mrd.).191 Og generelt har 

rammebetingelsene som kommuner er gitt av sentrale myndigheter, vært svært dårlige; dette gjelder 

både de faktiske rammebetingelsene (f.eks. kunnskap og veiledning), de økonomiske 

rammebetingelsene (finansiering) og de rettslige rammebetingelsene (f.eks. lovhjemler for å gripe inn 

på privat eiendom). Kommuner har som nevnt en rekke plikter og oppgaver i lovverket som må avveies 

mot hverandre og prioriteres, og den reelle vekten av disse pliktene vil gå hånd med hånd med nevnte 

rammebetingelser. Lite finansiering og dårlige rammebetingelser vil bety en lite vidtrekkende plikt, og 

motsatt. 

For det tredje er det tale om å justere den praktiske arbeidsdelingen og overta et hovedansvar kun 

blant de ulike myndighetsaktørene. Det reelle hovedansvaret for å sikre egen eiendom ligger i 

utgangspunktet på grunneier. Dette er også et sentralt bakteppe for tolkningen av kommunens plikt 

etter naturskadeloven § 20. I forarbeidene til naturskadeloven heter det: "[d]et praktiske og 

økonomiske ansvar for gjennomføring av sikringstiltak mot naturskade påhviler eieren av den eiendom 

som skal sikres".192 I Rt. 2011 s. 105 heter det: "Ansvaret for å sikre eiendommen påhviler i 

utgangspunktet grunneieren, men det kan gis begrenset tilskudd til sikring, jf. forskrift om sikring mot 

naturskader § 3 gitt i medhold av naturskadeloven § 20".193 Gjerdrum-utvalget foreslår i NOU 2022: 3 

å lovfeste den ulovfestede regelen om grunneiers sikringsplikt.194 En plikt som i dag fremgår indirekte 

ulike steder i lovverket, som grannelova § 2 og naturskadeforsikringsloven § 1 sjette ledd.195  

                                                      

186 Se Ot.prp. nr. 9 (2008–2009). 

187 Meld. St. 15 (2011–2012) pkt. 4.2 

188 Ibid. pkt. 4.3. 

189 Se nærmere under utredningens punkt 2 om de ulike aktørene, ansvarsforholdene og manglene. 

190 Se oppsummering i Ot.prp. nr. 9 (2008–2009) s. 1 og Ot.prp. nr. 12 (1993–1994) bl.a. pkt. 3.3.2 og daværende § 1. 

191 Se nærmere under punkt 2.15. Bevilgningene er som nevnt der ikke rettighetsbaserte for verken en grunneier eller en 

kommune, men fastsettes ut fra rammene som gis av Stortinget i statsbudsjettet. 

192 Ot.prp. nr. 12 (1993–1994) s. 19. 

193 Rt. 2011. s. 105 avs. 40. 

194 NOU 2022: 3 s. 193. 

195 Se nærmere under punkt 2.10. 
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5.2.4 En sovende bestemmelse uten veiledning 

Siden innføringen i 1994 har naturskadeloven § 20 om "nødvendig sikringsplikt" langt på vei vært en 

sovende bestemmelse.  

Det finnes ingen forskrift til loven, selv om § 20 gir hjemmel for det. Det er heller ikke gitt noen veileder 

knyttet til bestemmelsen. NVE har en veileder om kvikkleirerisiko, men den gjelder kun sikring i 

planprosesser.196 Naturskadeloven nevnes ikke i veilederen. Området skiller seg slik markant fra plan- 

og bygningsloven, som er et område med omfattende regulering og veiledning om eksempelvis en 

kommunes plikter og oppgaver, og NVEs kvikkleireveileder er en god illustrasjon på at det er 

sikringstiltak i tilknytning til ny bebyggelse som vies oppmerksomhet av sentrale myndigheter, og at 

oppmerksomhet ikke vies til sikringstiltak mot eksisterende bebyggelse. 

Det finnes kun én dom, fra lagmannsretten, som omhandler bestemmelsen direkte, der det legges til 

grunn at bestemmelsen ikke kan forstås dit hen at kommuner har en plikt til å gjennomføre sikringstiltak 

mot eksisterende bebyggelse.197 I NOU 2022: 3 legges det samme til grunn av Gjerdrum-utvalget. 

Utvalget mener også de lege ferenda at kommuner ikke bør ha noen slik plikt. I sitt lovforslag til ny 

naturskadesikringslov mener Gjerdrum-utvalget at det må tydeliggjøres i lov at dette er en plikt som 

ligger til sentrale myndigheter og at det trengs en veileder på området. 

Den praktiske reguleringen fra 1994 bærer noe preg av å være et steg én mot en tydeligere regulering 

eller utbrodering som aldri kom. I 2017 ble størstedelen av loven opphevet ved innføringen av 

naturskadeerstatningsloven, og loven består nå kun av fem materielle bestemmelser som begynner 

med § 20. Lovens optiske inntrykk underbygger inntrykket av en sovende lov og sovende 

bestemmelse. Gjerdrum-utvalget mener at dagens lovregulering er "lite hensiktsmessig og framstår 

uryddig".198 I forbindelse med lovendringen i 2017 ble det ikke tatt stilling til plasseringen av de 

gjenstående fem materielle bestemmelsene (inklusiv § 20), ettersom det den gang var varslet et 

lovarbeid fra Olje- og energidepartementet, som i forarbeidene da ble omtalt å være i en tidlig fase.199 

Dette lovarbeidet ble varslet i og i tilknytning til Meld St. 15 (2011–2012) "Hvordan leve med farene – 

om flom og skred". I forbindelse med denne stortingsmeldingen slo både Stortinget og regjeringen fast 

at ansvarsforholdene etter naturskadeloven var uklare, og et lovarbeid ble både varslet og lovet.200 

Likevel har svært lite (om noe) skjedd siden den gang, se nærmere omtale nedenfor. Gjennomgangen 

i NOU 2022: 3 viser i stort at dette har vært et sovende og underprioritert område. Riksrevisjonen har 

i en nylig rapport pekt på det samme. Begge retter sin kritikk og anbefalinger til sentrale myndigheter 

om mangel på tydeliggjøring (gjennom lov og veiledere), finansering og oppmerksomhet. 

Alle disse forholdene utgjør et viktig bakteppe for tolkningen av naturskadeloven § 20. Dette er også 

bakteppet for hvorfor både lagmannsretten og NOU 2022: 3 mener at ordlyden må tolkes 

innskrenkende, og at den deriblant ikke innebærer noen juridisk plikt til sikringstiltak for kommuner. 

Dette omtales nærmere nedenfor. 

                                                      

196 NVEs veileder nr. 1/2019 "Sikkerhet mot kvikkleireskred – Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging 

i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper". 

197 LE-2011-190892. 

198 NOU 2022: 3 s. 195. 

199 Prop. 80 L (2013–2014) pkt. 6.1. 

200 Se bl.a. omtale i punkt 2.3 og 2.12 ovenfor. 
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5.3 Nærmere om ordlyden og forarbeidene til naturskadeloven § 20 

Ordlyden "nødvendige sikringstiltak" er ikke definert i loven, og loven gir for øvrig lite veiledning 

eksplisitt (implisitt peker derimot loven mot et snevert ansvar). Selv om en språklig tolkning av ordlyden 

isolert sett tilsier et visst ansvar for å gjennomføre sikringstiltak for en kommune, herunder for 

eksisterende bebyggelse, så må ordlyden forstås i lys av ovennevnte bakgrunn og det øvrige 

rettskildebildet. 

Ordlyden gir reelt sett svært lite veiledning om innholdet av en kommunes ansvar og det eventuelle 

omfanget av dette ansvaret, og etterlater flere sentrale tolkningsspørsmål. Ordlyden er for eksempel 

taus med tanke på hva slike tiltak eventuelt innebærer, og fremfor alt taus med tanke på når en 

eventuell plikt til tiltak skulle inntre – altså hva som er terskelen for en eventuell tiltaksplikt, og 

rekkevidden av en slik plikt. 

En naturlig forståelse av "sikringstiltak" tilsier at det er avgrenset til fysiske sikringstiltak. Dette viser 

også sammenhengen med tiltaket en kommune har tilgjengelig etter § 21, som er et fysisk tiltak, se 

omtale nedenfor.201 Ordlyden synes følgelig avgrense mot krav til planlegging, kartlegging, krav til 

systemer mv. Forholdet til § 21, som gir kommunen en hjemmel til å kreve eiendom avstått fra 

grunneier, synes etter forholdene også å kunne innebære at et form for sikringstiltak vil være dialog 

med grunneier. Forholdet til annen relevant lovgivning tilsier det samme: Krav til planlegging e.l. må 

eventuelt følge av annen relevant lovgivning, mest nærliggende plan- og bygningsloven (for ny 

bebyggelse) eller sivilbeskyttelsesloven (som gir en generell plikt til kartlegging og beredskap).202 

Videre vil en naturlig forståelse av "nødvendig" som et rettslig begrep innebære en 

forholdsmessighetsbegrensning. Lovens bakgrunn og andre tolkningsmomenter tilsier at denne 

forholdsmessighetsbegrensningen må være betydelig i denne sammenheng. 

Naturskadelovens forarbeiders merknader til § 20 er knappe og består av tre setninger:  

"Forslaget bygger på at kommunen skal overta hovedansvaret for sikring mot naturskader. 

Det vises til det som er anført i kap. 4.1.4.2. Formuleringen «nødvendige sikringstiltak» 

innebærer at kommunen plikter å vurdere om sikringstiltak er nødvendige for å unngå 

naturskader, og å iverksette slike tiltak." 203 

Merknadene gir reelt sett ikke mer veiledning enn ordlyden. Merknadene peker isolert sett mot et viss 

ansvar for sikringstiltak for kommunen, men samtidig sies det ikke noe om det sentrale spørsmålet, 

nemlig hva som eventuelt skulle være rekkevidden av en slik plikt, herunder ikke noe om hva, hvordan 

eller når. Siste setning av merknadene gjenforteller egentlig kun ordlyden med litt flere ord, og 

etterlater stort sett samme spørsmål og uklarheter som lovens ordlyd.  

Videre refererer merknadene til forarbeidenes generelle kommentarer i kapittel 4.1.4.2, men også 

disse er kortfattet og gir, i likhet med øvrige deler av forarbeidene, relativt lite veiledning eksplisitt. 

Helhetsinntrykket fra forarbeidene er at formuleringen i § 20 om "nødvendige sikringstiltak" og hva det 

reelt sett skal innebære at kommuner nå overtar dette ansvaret, ikke er noe en har viet særlig tanke i 

lovarbeidet. Dette understrekes også av at merknader til øvrige bestemmelser stort sett er langt mer 

omfattende. 

                                                      

201 At dette er en naturlig tolkning, understrekes også av senere uttalelser i Ot.prp. nr.9 (2008–2009) s. 1, se omtale nedenfor. 

202 Se nærmere om kommuners oppgaver under disse to lovene under punkt 2. 

203 Ot.prp. nr.12 (1993–1994) s. 29.  
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Ordknappheten sier imidlertid mer implisitt, og mangelen på omtale av ansvaret kan ha sin naturlige 

forklaring når en ser på sammenhengen og bakgrunnen for øvrig. Det var ikke noe nytt ansvar som 

lovgiver her utformet for kommunene. Det var kun tale om å "overta" et allerede eksisterende ansvar 

som lå til statlige myndigheter. Slik sett var det ikke nødvendig å utbrodere hva som lå i dette ansvaret, 

siden det alt eksisterte. Dette var som nevnt over et svært snevert ansvar; det er vanskelig å se på det 

ansvaret som her tidligere lå til statlige myndigheter, som noe reelt ansvar i pliktrettslig forstand, se 

nærmere redegjørelse ovenfor. Samme vurdering legges til grunn i NOU 2022: 3.204 

Det er mer nærliggende å se på det som en regulering av hvilken myndighetsaktør som har en 

myndighet på dette området (eller et "ansvar" på dette området) i møte med andre myndighetsaktører. 

Det handler om en praktisk rollefordeling mellom myndighetsaktører, eller en "klarere ansvarsdeling" 

mellom dem for å bruke forarbeidenes ord. Det er et område der en rekke myndighetsaktører har 

supplerende og overlappende ansvar – og en kommunes oppgaver avhenger i høyeste grad av andres 

ansvar og oppgaver.  

Forarbeidene viser også til at det primære ansvaret for å sikre egen eiendom ligger hos grunneier; og 

at det følgelig kun er tale om et hovedansvar med tanke på ansvarsforholdet mellom 

myndighetsaktører. Dette taler også for at det ikke er et ansvar i en reell pliktrettslig forstand. Dersom 

lovgiver så for seg et nytt og mer vidtrekkende ansvar, er dette en såpass drastisk endring fra tidligere 

at det må forventes at det ville vært drøftet og vurdert i langt mer detalj om hva et slikt ansvar skulle 

innebære, når ansvaret inntrer og hvordan det skal gjennomføres.205 

For å avslutte med forarbeidenes egne ord: Innføringen av naturskadeloven § 20 og "nødvendige 

sikringstiltak" inngår kun som en del av en "lang rekke justeringer" som hver for seg er av "relativt 

begrenset betydning".  

Oppsummert, forarbeidene taler for at ordlyden må tolkes innskrenkende og at det ikke dreier seg om 

et ansvar i en pliktrettslig forstand. 

5.4 Lovens systematikk og øvrige bestemmelser 

5.4.1 Forholdet til naturskadeloven § 21 

Det er naturlig å lese naturskadeloven § 20 i sammenheng med den forutgående delen av ordlyden i 

§ 20 samt de etterfølgende bestemmelsene i naturskadeloven §§ 21 flg.  

Naturskadeloven § 20 gir ikke i seg selv noen rettslig hjemmel for kommunen til å foreta tiltak eller 

inngrep på privat eiendom (annerledes er det naturligvis for inngrep på kommunens egen eiendom, 

der kommunen har samme frihet som enhver annen grunneier). 

Lovens eneste hjemmel til inngrep følger av naturskadeloven § 21. Bestemmelsen slår fast at 

kommunen "kan kreve avstått fast eiendom eller rett over fast eiendom, derunder rett til å forby hogst 

eller annen særlig utnyttelse, når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak til sikring mot naturskade 

[…]". 

Også i relasjon til § 21 er loven og forarbeidene tause med tanke på det sentrale spørsmålet om hva 

terskelen er for at et tiltak skal være "nødvendig". Imidlertid er virkemidlet som loven åpner for, ganske 

talende for at det må være en høy terskel. Den type avståelse av eiendom som § 21 gir kommunen 

                                                      

204 NOU 2022: 3 s. 194. 

205 I forarbeidene til 1961-loven er spørsmålet om kommuners ansvar og rolle overfor eksisterende bebyggelse noe som 

vurderes mer inngående, og her fremheves betenkeligheter ved å legge et slikt ansvar til kommunene og at det i tilfellet er noe 

som må vurderes nøye opp mot andre hensyn, se bl.a. Ot.prp. nr. 36 (1960–1961) s. 9 og NUT 1959: 2 s. 42. 
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hjemmel til, er et drastisk og inngripende virkemiddel. Kommunen kan attpåtil kreve utgifter til 

sikringstiltak refundert av eieren av den aktuelle eiendommen, jf. naturskadeloven § 24. 

Det er langt fra rett frem for en kommune å gripe inn på privat grunn, jf. lovkravet i Grunnloven § 113 

og hensynet til eiendomsvernet i EMK TP 1 artikkel 1, jf. menneskerettsloven § 2, jf. § 3.206 Et slikt 

inngrep må kommunen i tilfelle ha et klart hjemmelsgrunnlag for, og i tillegg så må inngrepet være 

nødvendig og forholdsmessig sett opp mot vernet i EMK TP 1 artikkel 1. Et slikt hjemmelsgrunnlag er 

da naturskadeloven § 21, som altså er et drastisk virkemiddel og som det følgelig skal mye til før det 

er forholdsmessig å anvende. Wiersholm er ikke kjent med at naturskadeloven § 21 skal ha blitt 

anvendt i praksis.  

Til bildet hører det også at det er en egen terskel for når inngrep i vassdrag er tillatt. Dette er noe som 

ofte vil kreve egne tillatelser etter vannressursloven. Inngrep, herunder ulike typer lukking av bekker, 

kan føre til ulike skader. NVE anbefaler at bekker i prinsippet bør være åpne. 207 Tiltak som involverer 

vassdrag som en bekk, herunder av hensyn til erosjon, er det altså heller ikke langt fra rett frem å 

gjennomføre siden det er hensyn i motsatt vektskål som må avveies, og en terskel som må overstiges. 

5.4.2 Forholdet til naturskadeloven § 22 og første del av § 20 

Videre hjemler naturskadeloven § 22 bygge- og deleforbud for eiendommer. Også dette er et relativt 

drastisk tiltak, men viktigst i denne sammenheng er det at det er et tiltak som retter seg mot 

planprosesser og hjemlene som fremgår av plan- og bygningsloven. Bestemmelsen er dermed mindre 

relevant i denne sammenheng, utover at den understreker at kommuners rettslige verktøykasse 

knytter seg til nybygg eller endringer av bebyggelse, og ikke til eksisterende bebyggelse. Den første 

og mer omfattende delen av ordlyden i naturskadeloven § 20 ("… plikter å treffe forholdsregler mot 

naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 28-1 …") er 

også illustrerende for det samme. Denne delen av bestemmelsen har ingen selvstendig rettslig 

betydning, utover å understreke at kommuners verktøy for å adressere naturfarer er i plan- og 

bygningsloven. Plan- og bygningsloven er et område av en helt annen karakter når det gjelder 

rammebetingelser for kommunene i form av rettslig regulering, veiledning og hjemler. Det er som 

planmyndighet og bygningsmyndighet at kommuner har sine verktøy når det kommer til arbeid mot 

naturfarer.208 

I Riksrevisjonens undersøkelse viser flere til svakheten ved mangler på hjemler for å sikre 

eksisterende bebyggelse, for eksempel at plan- og bygningsloven eller sivilbeskyttelsesloven ikke 

inneholder slike hjemler.209 Gjerdrum-utvalget peker på samme problemstillinger i NOU 2022: 3 og 

foreslår i sitt lovforslag en ny hjemmel for kommunene til å kunne pålegge eier og bruker av fast 

eiendom å sikre eiendommen mot naturskade.210 Samtidig skriver utvalget at det som hovedregel 

fortsatt bør være opp til grunneier å sikre egen eiendom. Den nye hjemmelen foreslås i tillegg til 

dagens §§ 21 og 22,211 og illustrerer dermed utilstrekkeligheten ved dagens bestemmelser og at 

kommunene i dag ikke har tilstrekkelige hjemler. Det er også verdt å understreke at utvalgets lovforslag 

ikke vil innebære noen plikt for kommunene til å gi slikt pålegg, men at det gir kommunene et rettslig 

                                                      

206 Se også eiendomsvernet i Grunnloven § 105, som kan ha en relevant side til spørsmålet. 

207 See NVEs veileder nr. 1/2021 til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstilltak. 

208 Se nærmere om plan- og bygningsloven under punkt 2.8. 

209 Riksrevisjonen (2022) s. 93. 

210 Forslag til ny § 5, NOU 2022: 3 s. 242. 

211 Som er ny § 4 og § 6 i utvalgets forslag. 
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verktøy til å gi pålegg. Et rettslig verktøy som i dag mangler, og som har stor betydning for tolkningen 

av en eventuell plikt i naturskadeloven § 20. 

Til sist kan det legges til at heller ikke forarbeidene til § 21 sier noe om hvilke konkrete sikringstiltak 

som kan bli aktuelle etter at en eiendom eventuelt har blitt krevd avstått. I tilknytning til en senere 

lovendring i 2011, der NVE overtok sentrale deler av naturskadefondets ansvar for skredforebygging, 

uttaler imidlertid departementet følgende til hva som kan utgjøre sikringstiltak: "[d]ette kan omfatte 

ulike typer anlegg så som drenering, stabiliserende motfyllinger, voller som leder eller stopper 

skredmassene og så videre".212 Uttalelsen utdypes imidlertid ikke og retter seg altså ikke til selve 

reguleringen i § 21 eller § 20, men ble gitt i tilknytning til bakgrunnen for en annen lovendring. 

Uttalelsen bør neppe dras langt med tanke på at dette er noe som reelt vil kreves av en kommune. 

Uttalelsen sier uansett ikke noe om det sentrale spørsmålet om rekkevidden av plikten og når den 

eventuelt vil inntre. I forlengelsen av uttalelsen viser departementet til forutsetningen om statlige 

tilskudd til sikring mot naturskader. En forutsetning som altså har bristet grovt, noe som tar luften ut 

av uttalelsen. Etter denne uttalelsen (i det som blir å betrakte som i beste fall etterarbeider rettslig 

sett), viser uttalelser i andre og langt mer begrunnede etterarbeider som Meld. St. 15 (2011–2012) og 

NOU 2022: 3 at terskelen for en kommunes plikter til sikringstiltak de facto må settes så høyt at det 

reelt sett ikke foreligger noen plikt til tiltak mot eksisterende bebyggelse. 

5.4.3 Forholdet til sivilbeskyttelseslovens regulering 

Sivilbeskyttelsesloven gir som nevnt en viss åpning for å pålegge eier og bruker av fast eiendom å 

sette i verk egenbeskyttelsestiltak for eiendommen, jf. sivilbeskyttelsesloven § 24. I forarbeidene 

nevnes blant annet en naturfare som flomsikring som eksempel.213 Dette er imidlertid ikke en 

kompetanse som er lagt til kommuner. Denne kompetansen er lagt til Sivilforsvarets myndigheter og 

DSB, jf. sivilbeskyttelsesloven § 34. Det er ikke gitt noen forskrift til bestemmelsen, og ifølge Gjerdrum-

utvalget er ikke DSB kjent med at slike pålegg noen gang er gitt. 214 Sivilbeskyttelseslovens adgang og 

manglende bruk er illustrerende for at dette er et område med både ulike aktører og ulikt ansvar, og 

illustrerende for at det er et område som er nedprioritert og sovende. 

Kommuners plikter etter sivilbeskyttelsesloven knytter seg derimot kun til å foreta en generell 

kartlegging av hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (i form av en ROS-analyse) 

og til å utarbeide en beredskapsplan for håndtering av uønskede hendelser når disse har inntruffet, jf. 

sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15. Sivilbeskyttelsesloven inneholder altså kun en generell 

beredskapsplikt for kommunene. Sivilbeskyttelsesloven inneholder ingen plikter for kommunen til å 

iverksette tiltak av forebyggende karakter. Av forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 femte ledd 

følger at kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og 

skadebegrensende tiltak. Dette er for det første et høyst begrenset ansvar i seg selv ("stimulere"), og 

for det andre understøtter dette at det ikke har vært lovgivers intensjon med naturskadeloven at 

kommunen skal ha noen plikt i rettslig normerende forstand til å gjennomføre sikringstiltak mot 

eksisterende bebyggelse. I Meld. St. 15 (2011–2012) foretas det en viss tolkning av innholdet i 

naturskadeloven § 20, og der viser departementet nettopp til sivilbeskyttelseslovens regulering i 

tolkningen før det oppsummeres: "Dette understøtter at det ikke har vært lovgivers intensjon at 

kommunen skal ha en generell juridisk plikt til å gjennomføre sikringstiltak".215 

                                                      

212 Ot.prp. nr.9 (2008–2009) s. 1 

213 Se nærmere under punkt 2 ovenfor. 

214 NOU 2022: 3 s. 194. 

215 Meld. St. 15 (2011–2012) s. 48–49. 
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5.5 Vurdering i rettspraksis, Meld. St. 15 (2011–2012) og NOU 2022: 3 

5.5.1 Rettspraksis om naturskadeloven § 20 

Høyesterett har ikke vurdert innholdet av nødvendige sikringstiltak etter naturskadeloven § 20. Det har 

derimot lagmannsretten. I LE-2011-190892, som gjaldt en kommunes ansvar for å sikre en 

hytteeiendom mot rasfare fra snøskred, ble en hytteeier ikke hørt med sitt krav om at kommunen var 

forpliktet til å bekoste og gjennomføre sikringstiltak for eiendommen. 

Lagmannsretten uttalte blant annet: 

"Når det konstateres rasfare etter at en eiendom er bebygd, vil det være grunneiers ansvar 

å iverksette og bekoste nødvendige sikringstiltak. Kommunen har ikke noe ansvar etter 

naturskadeloven for å gjennomføre slike tiltak. Naturskadeloven er ingen rettighetslov i den 

forstand at den gir rettssubjekter rettskrav på kontantytelser eller tilskudd til sikringstiltak fra 

kommunen. Dersom kommunen velger å gjennomføre sikringstiltak, kan kommunen etter 

naturskadeloven § 24 kreve refundert fra berørte grunneiere den verdiøkning tiltaket har 

tilført deres eiendommer. Kommunen kan også nedlegge bruksforbud inntil grunneier har 

gjennomført nødvendige sikringstiltak".216  

Lagmannsretten vurderer det altså slik at kommunen etter naturskadeloven ikke har et ansvar, og 

følgelig heller ingen plikt, til å gjennomføre sikringstiltak. Lagmannsretten begrunner ikke tolkningen 

eksplisitt, men tolkningen er naturlig basert på ovennevnte om bestemmelsens bakgrunn, forarbeider, 

systematikk mv.  

5.5.2 Rettspraksis fra erstatningssaker om planprosesser 

Selv om det ikke har noen direkte overføringsverdi, så underbygger rettspraksis fra 

erstatningsrettsområdet når det gjelder kommuners erstatningsansvar knyttet til saksbehandling i 

planprosesser, tolkningen fra lagmannsretten. I ovennevnte Rt. 2005 s. 257 tok Høyesterett stilling til 

om en kommune hadde handlet erstatningsbetingende ved å gi byggetillatelser uten å foreta ytterligere 

rasutredning etter daværende plan- og bygningslov § 68 (nåværende § 28-1). Høyesterett kom til at 

kommunen ikke hadde handlet ansvarsbetingende, og viser bl.a. til betydningen av at det måtte foretas 

en vurdering basert på datidens kunnskapsgrunnlag, og at kunnskapsgrunnlaget den gang ikke ga 

kommunen noen holdepunkter for å vurdere situasjonen annerledes, selv om dette i ettertid viste seg 

å være en feil vurdering og det gikk et skred.217 

Høyesteretts vurdering understreker blant annet betydningen av å foreta vurderingen av kommunens 

handlinger på bakgrunn av erfaringene og kunnskapsbildet på det aktuelle tidspunktet. Dette er viktig 

for siktelsen her. På tidspunktet for skredet var naturskadeloven § 20 en sovende og i beste fall uklar 

plikt, og skredet og skredutviklingen representerte ny kunnskap. Risikoen var ikke forutsigbar forut for 

skredet. 

Den høye terskelen for erstatningsansvar i planprosesser illustreres også av underrettspraksis.218 Hvis 

det skal mye til for å ha handlet uaktsomt og ansvarsbetingende i planprosesser, der det er plikter som 

er betydelig mer klare og kjente for en kommune, så sier dette noe om hvor mye mer det skal til for at 

en kommune skal ha handlet uaktsomt eller ansvarsbetingende når det gjelder en sovende og uklar 

                                                      

216 LE-2011-190892. Vår understrekning. 

217 Se også omtale ovenfor under punkt 2.10. 

218 Se bl.a. lagmannsrettens vurderinger i LE-2018-10723 og LH-2014-170593. 
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plikt. Og dette gjelder da attpåtil erstatningsrettsområdet, der det skal mindre til for å ha opptrådt 

ansvarsbetingende uaktsomt enn på strafferettens område.219 

5.5.3 Meld. St. 15 (2011–2012), oppfølging og Riksrevisjonens undersøkelse 

I 2012 kom regjeringen (Stoltenberg II) med en stortingsmelding om flom- og skredforebygging (Meld. 

St. 15 (2011–2012) "Hvordan leve med farene – om flom og skred", utarbeidet av Olje- og 

energidepartementet). Bakgrunnen var at regjeringen så et behov for en samlet gjennomgang av 

arbeidet med flom og skred. Det var ikke lagt frem en helhetlig melding på området på 15 år. 

Av meldingen fremgår det at det er uklart hvor langt ansvaret etter naturskadeloven § 20 går for tiltak 

mot eksisterende bebyggelse, og at et lovarbeid vil startes med sikte på å tydeliggjøre 

ansvarsfordelingen for sikring mot naturskader. I relasjon til tolkningen av selve innholdet i § 20 gjøres 

følgende oppsummering: 

"Naturskadeloven § 20 første ledd lyder: «Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot 

naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven §§ 11 – 8 tredje ledd bokstav a og 28 

– 1, samt ved nødvendige sikringstiltak.» Bestemmelsens ordlyd er knapp og henviser i stor 

grad til kommunens plikter etter plan- og bygningsloven. Formuleringen «samt ved 

nødvendige sikringstiltak» indikerer at kommunen har et ansvar for å treffe forholdsregler 

mot naturskader også på eksisterende bebyggelse. Hvor langt dette ansvaret går, er 

imidlertid uklart. Forarbeidene gir begrenset grunnlag for tolking av bestemmelsen, men det 

er neppe grunnlag for å slutte at kommunen skal ha en juridisk plikt til å gjennomføre 

sikringstiltak for egen regning i alle tilfeller der flom- eller skredfare blir avdekket. Det ville 

innebære en urimelig stor økonomisk byrde for mange kommuner. Etter 

sivilbeskyttelsesloven har kommunene en generell beredskapsplikt, men loven pålegger ikke 

kommunen plikt til å iverksette tiltak av forebyggende karakter. Av forskrift om kommunal 

beredskapsplikt § 2 femte ledd, følger at kommunen skal stimulere relevante aktører til å 

iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. Dette understøtter at det ikke har vært 

lovgivers intensjon at kommunen skal ha en generell juridisk plikt til å gjennomføre 

sikringstiltak. Dette kan imidlertid følge av sektorregelverk. 220  

I den påfølgende innstillingen til Stortinget fra Stortingets energi- og miljøkomité heter det:  

"Det påpekes at kommunene ikke har en klar juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse. 

Komiteen har merket seg at det er noen uklarheter knyttet til hvem som har ansvar for sikring 

av eksisterende bebyggelse og ser frem til at regjeringen som varslet i meldingen, avklarer 

dette ansvarsforholdet nærmere".221 

Komiteens tilrådning ble enstemmig vedtatt av Stortinget. Fra talerstolen ble uklarheten og behovet 

for oppfølging, tydeliggjøring og prioritering fra sentrale myndigheter tatt opp av representanter fra 

flere partier og på tvers av politisk tilhørighet. Det ble også pekt på behovet for gode 

samfunnsøkonomiske analyser og kost-nytte-vurderinger. 222  

                                                      

219 Jf. f.eks. HR-2019-497-A avs. 30. Se nærmere om spørsmål om uaktsomhet nedenfor under punkt 10. 

220 Meld. St. 15 (2011–2012) s. 48–49. Vår understrekning. 

221 Innst. 358 S (2011–2012) s. 7. 

222 Stortinget – Møte mandag 11. juni 2012 kl. 10, Sak nr. 4 [kl. 12:14:33], med uttalelser fra blant annet Høyre (Meling, 

saksordfører i komiteen), Fremskrittspartiet (Grimstad), SV (Egeland), Krf (Hjemdal) og Arbeiderpartiet (Borten Moe, statsråd). 
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I 2013  leverte NVE en utredning og forslag til omgjøring av sikringsbestemmelsene i naturskadeloven 

som oppfølging til stortingsmeldingen på bestilling fra Olje- og energidepartementet.223 Målet med 

gjennomgangen var blant annet å tydeliggjøre hvilket ansvar kommunene har for sikring.224 Det var 

ifølge NVE uklart hvor langt kommunenes ansvar for sikring av eksisterende bebyggelse strekker seg 

når naturfare avdekkes etter at utbygging har funnet sted. 

Til tross for departementets lovnader, Stortingets formaninger og NVEs bekreftelse på at dette var 

uklart, har ikke noe lovarbeid blitt sendt på høring eller noen oppfølging blitt kommunisert utad siden 

den gang. Til Riksrevisjonen har departementet opplyst at en gjorde vurderinger internt, og at et 

lovarbeid viste seg krevende. Riksrevisjonen foretar ikke selv en nærmere vurdering av 

departementets forklaring på hvorfor et lovarbeid aldri kom, men virker likevel ikke helt tilfreds med 

tingenes tilstand og oppsummerer det slik i sin nylige undersøkelse: 

"Selv om departementet så langt mener det eksisterende lovverket er så tydelig som det kan 

være, er det like fullt svært krevende for kommunene å vite hvor langt deres ansvar strekker 

seg. Usikkerhet rundt ansvar kombinert med svake insentiver til forebygging innebærer risiko 

for at eksisterende bebyggelse ikke blir sikret mot naturfarer. Dette er særlig problematisk 

sett i lys av at svært mange bygninger ligger i områder som er utsatt for framtidige 

naturfarer."225 

Riksrevisjonen anbefaler følgende til departementene/sentrale myndigheter:  "vurder tiltak som kan 

bidra til bedre sikring av eksisterende bebyggelse" i lys av klimaendringene; samt "tydeliggjør, 

gjennom veiledning eller andre tiltak, hvilket ansvar kommunene har for sikring av eksisterende 

bebyggelse".226 

5.5.4 Praksis fra Sivilombudsmannen og Meld. St. 10 (2016–2017) 

I en sak for Sivilombudsmannen i 2017 har Olje- og energidepartementet likeledes uttalt at kommuner 

ikke har noen generell juridisk plikt til sikringstiltak etter naturskadeloven § 20.227 

I en nyere stortingsmelding forfattet av Justis- og beredskapsdepartementet, Meld. St. 10 (2016–2017) 

"Risiko i et trygt samfunn" heter det enda tydeligere at "det er ingen juridisk plikt for kommunene å 

sikre eksisterende bebyggelse".228  

5.5.5 Vurderingen i NOU 2022: 3 

Gjerdrum-utvalget har deretter kommet med sin utredning i NOU 2022: 3, og er det utvalget som har 

gått grundigst inn i vurderingen og er tydeligst i sine vurderinger og anbefalinger. Gjerdrum-utvalgets 

utredning gir et godt grunnlag for en oppsummering av naturskadeloven § 20. 

                                                      

223 NVEs oppfølging av stortingsmelding om flom og skred – deltema revisjon av naturskadelovens tredje kapittel om sikring 

mot naturskader. Notat til Olje- og energidepartementet 6. mai 2013 

224 Se gjengivelse hos Riksrevisjonen (2022) pkt. 10.2, som har vært i kontakt med både departementet og NVE. 

225 Riksrevisjonen (2022) pkt. 10.2. 

226 Mer bestemt til Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet 

og Olje- og energidepartementet samt én anbefaling angående transportvirksomhetene til Samferdselsdepartementet og 

Nærings- og fiskeridepartementet, se Riksrevisjonen (2022) s. 24. 

227 SOM-2016-2929. 

228 Meld. St. 10 (2016–2017) s. 80. 
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I sin gjennomgang av eksisterende rett og lovendringer vurderer Gjerdrum-utvalget det tilsvarende 

som i rettspraksis, nemlig at kommuner ikke har en plikt til å sikre eksisterende bebyggelse. Utvalget 

foreslår at det tydeliggjøres i loven at kommunen ikke har noen slik plikt og uttaler deriblant: 

"Når utvalget likevel ikke har valgt å foreslå en plikt til kommunene om å gjennomføre 

sikringstiltak er dette grunnet både i behovet for å ha tydelige regler og for i større grad å 

innrette kommunenes plikter til å avdekke risiko for fare gjennom en utredningsplikt, framfor 

å finansiere sikringstiltak. Utvalgets forslag innebærer følgelig ikke at det legges færre plikter 

på kommunen sammenlignet med i dag.  

Det kan ikke utelukkes at enkelte kommuner har tolket regelverket dithen at de har plikt til å 

gjennomføre sikringstiltak, og at de med utvalgets forslag vil forebygge mindre enn de gjør i 

dag".229 

Gjerdrum-utvalget anbefaler altså at det tydeliggjøres i lov at kommuner ikke har en plikt til 

sikringstiltak mot eksisterende bebyggelse, og dette er et lovforslag som ikke vil innebære at det 

legges noen færre plikter på kommunen enn i dag. Med andre ord: Kommunen har ikke i dag noen 

plikt til sikringstiltak. 

Gjerdrum-utvalget er følgelig både de lege lata og de lege ferenda av den oppfatning at kommuner 

verken har eller bør ha noen plikt til slike sikringstiltak. Utvalget foreslår å innføre en eksplisitt 

sikringsplikt for staten og at staten skal ha en form for "påse"-plikt for å sikre at det tas tilstrekkelig 

hensyn til naturfare, ved å bistå kommunen gjennom rådgivning, overvåkning og kartlegging.230 

Kommunenes plikt skal ligge i å utrede risiko for naturskade, og kommunene skal informere grunneiere 

og statlige myndigheter om utredningen. Bakgrunnen for dette er at staten i de fleste tilfeller har bedre 

forutsetninger for å gjennomføre sikringstiltak, samt en avveiing av hvilke oppgaver kommuner bør 

prioritere på dette området. 

5.6 Reelle hensyn 

Som flere av forholdene redegjort for tidligere i utredningen har belyst så er sikring av eksisterende 

bebyggelse et område som har lidt under politisk nedprioritering og underfinansiering fra Stortinget og 

sentrale myndigheter over tid. I tillegg til mangel på bevilgninger, er lovgivning, veiledning, 

risikokartlegginger og det generelle kunnskapsgrunnlaget mangelfullt. Lovgiver har lagt opp til et 

system der naturfarer primært møtes med erstatning og ikke forebygging, noe som gir svake insentiver 

for forebygging både for grunneiere og andre (som en kommune). Systemet er også innrettet slik at 

ulike aktører har supplerende og uklare ansvarsforhold. En brist i en del av kjeden (som 

risikovurderingene fra fagaktørene), har stor betydning for resten av kjeden. 

Naturskadeloven § 20 må forstås i lys av andre aktørers ansvar og roller, herunder i lys av at det 

primære ansvaret for sikringstiltak for egen eiendom ligger på grunneier. Kommunene er helt 

avhengige av andre aktørers ansvar og roller, som NVE, departementet, Stortinget mv. Kommunene 

er gitt svært dårlige rammebetingelser av Stortinget for å oppfylle eventuelle oppgaver. Reguleringen 

i naturskadeloven § 20 hvilte ved innføringen på en forutsetning om at det skulle ytes statlige tilskudd 

til sikringstiltak. Dette er en forutsetning som har bristet. Svakhetene hva gjelder finansiering, 

veiledning, kunnskapsgrunnlag, prioritering, oppfølging mv. fra sentrale myndigheter, tar luften ut av 

plikt en kommune kunne tenkes å ha etter naturskadeloven § 20. 

                                                      

229 NOU 2022: 3 s. 198. Vår understrekning. Se også punkt 2 ovenfor. 

230 Ibid. s. 242, lovforslag til naturskadesikringslov § 3. 
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Oppsummert taler også tunge reelle hensyn for at naturskadeloven § 20 må tolkes innskrenkende til 

ikke å inneholde noen juridisk plikt til sikringstiltak mot eksisterende bebyggelse for en kommune. 

5.7 Subsumsjon og oppsummering 

Ordlyden i naturskadeloven § 20 om "nødvendige sikringstiltak" er uklar. Ordlyden og etterarbeider 

avgrenser til fysiske tiltak, og gir ingen plikt til kartlegging eller rutiner, men når en plikt eventuelt skulle 

inntre avklares ikke av ordlyden. Imidlertid tilsier lovens bakgrunn, forarbeider, systematikk og reelle 

hensyn at naturskadeloven § 20 ikke innebærer at kommuner har noen plikt i rettslig forstand til å 

gjennomføre sikringstiltak mot eksisterende bebyggelse. Det er en praktisk begrunnet lovgivning, der 

kommunene kun overtok tilsvarende praktisk ansvar og myndighet som tidligere hadde ligget hos 

sentrale myndigheter; dette dreide seg om et praktisk og ikke rettslig ansvar.  

Bestemmelsen må også forstås i lys av andre aktørers ansvar og roller, herunder i lys av at det 

primære ansvaret for sikringstiltak for egen eiendom ligger på grunneier. Kommunene er helt 

avhengige av andre aktørers ansvar og roller, og dette er et område der kommuner er blitt gitt svært 

dårlige rammebetingelser. Tunge reelle hensyn taler følgelig for en innskrenkende tolkning av 

bestemmelsen.  

I både rettspraksis og grundige etterarbeider (NOU 2022: 3) er det vurdert slik at naturskadeloven § 

20 må tolkes innskrenkende og ikke ilegger kommuner noen plikt til å gjennomføre sikringstiltak mot 

eksisterende bebyggelse. Uttalelser i Meld. St. 15 (2011–2012) trekker i retning av at departementet 

og Stortinget så likt på det den gang. Mangelen på formell avklaring i lovgivningen siden den gang 

bidrar til å ta luften ut av naturskadeloven § 20. Meld. St. 10 (2016–2017) heter det at det ikke er noen 

juridisk plikt. 

Den store uklarheten og mangelen på veiledning gjør også at et eventuelt ansvar pålagt en kommune 

etter naturskadeloven § 20 vil stå i et anspent forhold til lovkravet; i hvert fall hvis det skulle dreie seg 

om et straffansvar.231 Til bildet hører det også at brudd på naturskadeloven i seg selv ikke er belagt 

med straff. Dette er et viktig signal fra lovgiver og noe som må tas med i beregningen hvis en forsøker 

å bygge en bro over til den alminnelige straffeloven, slik siktelsen gjør. Dette er en bro som må være 

lang, og i Wiersholms øyne langt lengre enn det de faktiske forholdene i denne saken tilsier. Hvorfor 

siktelsens straffebestemmelser ikke kan anvendes på denne situasjonen, behandles nærmere 

nedenfor i utredningen.  

Oppsummert: Wiersholm deler følgelig synet fra rettspraksis om at naturskadeloven § 20 må tolkes 

innskrenkende i lys av det helhetlige rettskildebildet, og at en kommune ikke har noen rettslig plikt til 

å iverksette sikringstiltak mot eksisterende bebyggelse. 

Subsidiært, hvis det legges til grunn at bestemmelsen inneholder noen form for rettslig plikt, så må 

terskelen for når plikten inntrer være svært høy i lys av det samme rettskildebildet. Det må dreie seg 

om en fare av en størrelsesorden og synlighet som er klar og tydelig. Dette er langt fra tilfellet for 

forholdene siktelsen angår. Det var på ingen måte forutsigbart for kommunen at erosjon i bekken 

kunne representere den type risiko som til sist materialiserte seg. Dette var ikke en gang forutsigbart 

for fagmiljøene, og dette representerte ny lærdom med Gjerdrum-skredet.232 

Konklusjonen er i begge tilfeller at det ikke foreligger noe brudd fra Gjerdrum kommune på 

naturskadeloven § 20. 

                                                      

231 Se nærmere under punkt 7. 

232 Se også nærmere under punkt 10 om uaktsomhet. 
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6. FORHOLDET TIL STRAFFELOVEN § 3 

6.1 Innledning 

Gjerdrum kommune er siktet etter straffeloven (1902) § 150 bokstav a, jf. § 148, jf. § 48a, for 

tidsrommet 2008–2015, og etter straffeloven (2005) § 173, jf. § 27, for tidsrommet 2015–2020. 

Paragraf 150 og § 173 er ikke parallelle straffebud. I den grad § 173 har en parallell i tidligere straffelov, 

så er det daværende § 324. Straffeloven § 150 er derimot ikke videreført i ny straffelov (2005) som 

sådan. 

Et spørsmål som siktelsen aktualiserer er derfor forholdet til straffeloven (2005) § 3 om straffelovens 

virkeområde i tid: Spørsmålet er mer bestemt om straffeloven § 3 er til hinder for en anvendelse av 

straffeloven (1902) § 150 bokstav a. 

6.2 Innholdet i straffeloven § 3 (lovendringer i mildere retning) 

Straffeloven § 3 første og andre ledd lyder: 

"Straffelovgivningen på handlingstidspunktet anvendes. Likevel anvendes lovgivningen på 

tidspunktet for avgjørelsen når dette fører til et gunstigere resultat for den siktede og 

lovendringen skyldes et endret syn på hvilke handlinger som bør straffes, eller på bruken av 

strafferettslige reaksjoner. 

Når et sammenhengende straffbart forhold fortsetter etter at en lovendring i skjerpende 

retning har trådt i kraft, anvendes handlingstidspunktets lov på de deler av forholdet som 

faller på hver sin side av tidspunktet for ikrafttredelsen." 

Innføringen av den nye straffeloven av 2005, som trådte i kraft 1. oktober 2015, medfører at 

straffeloven § 3 ofte blir aktuell i praksis siden den regulerer hvilke straffebestemmelser som kommer 

til anvendelse for straffbare hendelser som i skjer i et tidsrom forut for en lovendring. 

Utgangspunktet etter § 3 første ledd første punktum er at "straffelovgivningen" på 

"handlingstidspunktet" anvendes. "Handlingstidspunktet" er det tidspunktet en bestemt straffbar 

handling blir begått. "Straffelovgivningen" omfatter bestemmelser om samtlige straffbarhetsvilkår: 

handlingsnormen (gjerningsinnholdet) og regler om rettsstridsutelukkende omstendigheter (nødverge, 

nødrett, samtykke, selvtekt), tilregnelighet og skyldkrav.233 

Etter første ledd andre punktum gjelder det imidlertid et unntak fra regelen om at handlingstidspunktets 

regler anvendes: Siktede nyter godt av etterfølgende lovendringer i bevisst formildende retning. 

Hensynet til EMK artikkel 7 og SP artikkel 15 nr. 1 tredje punktum taler også for en slik regel.234 

At bestemmelsen bruker betegnelsen "siktede" og ikke "tiltalte", har sammenheng med at 

påtalemyndigheten må ta stilling til lovvalget i forbindelse med at tiltale tas ut eller forelegg 

utferdiges.235 Det nye eller det gamle regelsettet skal anvendes i sin helhet – det er ikke adgang til å 

                                                      

233 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 398 merknader til § 3. 

234 Se også nærmere Husabø i Karnov lovkommentar til bestemmelsen, note 3.1 med videre referanser (heretter "Husabø 

(2022)"). 

235 Forholdet til straffeloven § 3 kommenteres ikke i siktelsen i denne saken. 



 

 93/150 

kombinere noen av de gamle eller nye bestemmelsene, med mindre § 3 andre ledd kommer til 

anvendelse.236 

Paragraf 3 andre ledd regulerer såkalte fortsatte forbrytelser der lovendringen går i en skjerpende 

retning. I tilfeller der loven endres i formildende retning mens en fortsatt forbrytelse pågår, vil regelen 

i § 3 første ledd andre punktum gjelde.237 Hvorvidt en i en konkret sak står overfor to eller flere 

forbrytelser eller en fortsatt forbrytelse, er følgelig ikke relevant for vurderingen av om straffeloven § 3 

første ledd kommer til anvendelse på forholdet.238 Spørsmålet vil oppsummert uansett bero på om det 

er skjedd en lovendring i en bevisst formildende retning. 

Den klareste endringen i formildende retning er at straffebudet oppheves.239 Men også andre endringer 

vil omfattes, for eksempel at gjerningsbeskrivelsen snevres inn slik at færre tilfeller rammes av regelen; 

dette inkluderer at en endring av skyldkrav eller ansvarsvilkår fører til at færre tilfeller rammes.240 Et 

annet eksempel på en formildende endring er redusert strafferamme. Rettspraksis indikerer at listen 

neppe kan legges høyt for å se på en endring som mildere.241 

Tilleggsvilkåret for å benytte en ny gunstigere regel er at lovendringen skyldes «et endret syn på hvilke 

handlinger som bør straffes, eller på bruken av strafferettslige reaksjoner». Endringen må ifølge 

forarbeidene skyldes et endret syn på "straffverdigheten" eller hvilke reaksjoner som er 

hensiktsmessige eller humane.242 Rettspraksis viser at dette nok vil være tilfellet for de aller fleste 

endringer i gunstigere retning; dette er også lagt til grunn i teorien.243 Etter forarbeidene heter det at 

dette tilleggsvilkåret "først og fremst [vil] fange opp de tilfeller hvor handlingsnormer er gitt for å 

regulere en bestemt situasjon, og hvor det er endringer i situasjonen som leder til at normen endres 

eller oppheves. Dette innebærer ikke noe endret syn på straffbarheten".244 Forarbeidene angir blant 

annet pris- lønns- og rasjoneringsforskrifter og situasjonsbestemt regulering av jakt og fiske som 

eksempler. Uttalelsene viser at formålet med tilleggsvilkåret er snevert, og at de fleste endringer i 

gunstigere retning for siktede vil fanges opp av første ledd annet punktum. 

Siktelsens to straffebud, straffeloven § 150 første ledd bokstav a og straffeloven § 173, er ikke 

parallelle straffebud. Paragraf 173 er altså ingen videreføring av § 150 første ledd bokstav a. Paragraf 

173 er en konsumering av flere tidligere kasuistiske straffebud om tjenesteplikter fra 1902-straffeloven, 

men § 150 er ikke blant disse. Der § 173 gjelder tjenesteplikter for offentlige tjenestemenn, gjaldt § 150 

                                                      

236 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 398 merknader til § 3, se også Matningsdal i kommentarutgave til Straffeloven 2005 på 

Juridika.no til bestemmelsen note 2.3. 

237 Se Husabø (2022) note 5.4 til bestemmelsen og Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2015 om Ny straffelov pkt. 6 ("Fortsatte 

forbrytelser"). 

238 Spørsmålet berøres noe nærmere i tilknytning til foreldelse under punkt 12. 

239 Husabø (2022) note 3.5 med henvisning til Rt. 1985 s. 588 (tiltaleposter I og III) 

240 Se Husabø (2022) note 3.5. F.eks: I HR-2020-1340-A ble § 133 om terrorforbund benyttet også på den delen av forbrytelsen 

som fant sted før strl. 2005 trådte i kraft, fordi terrorhandlinger etter § 133 krevde terrorhensikt og ikke bare terrorforsett slik 

som strl. 1902 § 147 a fjerde ledd (avs. 5). Se også HR-2016-1981-U, som viser at dersom resultatet i saken uansett vil bli det 

samme, vil ikke nødvendigvis en endring i skyldkrav eller lignende tilsi at straffeloven 2005 skal anvendes. 

241 Til illustrasjon se HR-2017-553-A, der det ble ansett som gunstigere for tiltalte å bli dømt etter § 380, som særskilt gjelder 

grovt uaktsomt skattesvik, enn etter den gamle ligningsloven § 12-1, som omfattet både forsettlige og grovt uaktsomme 

lovbrudd. Retten la vekt på at det for tiltaltes "omdømme kan […] ha positiv betydning at det klart fremgår av strafferegisteret at 

skyldgraden var grov uaktsomhet" (avs. 30). 

242 Se f.eks. NOU 1992: 23 s. 35.  

243 Se f.eks. Husabø (2022) note 4.1 til bestemmelsen med referanse til HR-2021-770-U avs. 20-22 som eksempel.  

244 Ot. prp. merknader til § 3. 
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første ledd bokstav a særlige plikter for enhver. I den grad straffeloven § 173 har et motsvar i tidligere 

straffelov, så er det straffeloven (1902) § 324 om forsettlig unnlatelse av tjenesteplikt. 

Siktelsens "bytte" av straffebud og bakgrunnen for dette er ikke kommentert i siktelsen, og § 324 

nevnes ikke i siktelsen. Til forskjell fra § 150 krever § 324 forsett. Etter den tidligere straffeloven (1902) 

§ 48a om foretaksstraff ville det utvilsomt ha krevd at heller ikke et foretak kunne blitt straffet med 

mindre noen hadde utvist forsett.245 I denne saken har ingen utvist forsett. Dette er da til hinder for å 

anvende straffeloven (1902) § 324 også på foretak, jf. straffeloven (1902) § 48a.  

Merk at hvorvidt forsettkravet i det underliggende straffebudet også må være oppfylt etter dagens 

bestemmelse om foretaksstraff i straffeloven § 27, er noe mer uklart, men lagmannsrettspraksis og 

juridisk teori taler for dette. Dette har stor betydning for vurderingen opp mot straffeloven § 173 som 

behandles nedenfor.246 

6.3 Subsumsjon og oppsummering 

Straffeloven (1902) § 150 er blant bestemmelsene som ikke ble videreført i ny straffelov. Straffansvaret 

etter bestemmelsens bokstav e er videreført i straffeloven (2015) § 140 (forstyrrelse av den sikre drift 

av luftfartøy og skip) og § 194 (forstyrrelse av den sikre drift av jernbane og buss), men størstedelen 

av bestemmelsen (bokstav a–d) er ikke videreført.  

Departementet omtaler straffelovkommisjonens forslag om ikke å videreføre § 150 (med unntak av 

bokstav e) slik i forarbeidene:  

"Departementet slutter seg til kommisjonen. Forslaget om å overføre bestemmelsen som 

viderefører bokstav e er godt fordi den rammer en rekke handlinger som ikke har karakter 

av skadeverk. Departementet går inn for at straffansvaret etter bokstav e videreføres i 

kapittel 18 om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger, jf. § 140 om straff for den som 

forstyrrer den sikre drift av luftfartøy og skip mv., og i § 194 om straff for forstyrrelse av den 

sikre drift av jernbane og buss. Handlingene i bokstav a til d vil i tilstrekkelig grad bli fanget 

opp av andre bestemmelser i straffeloven 2005, enten som alminnelig skadeverk etter §§ 

351-352, eller som kapring av skip, plattform eller luftfartøy, se § 139. Også 

spesiallovgivningen inneholder i dag en rekke straffebestemmelser som retter seg mot 

farevoldende atferd"247 

Straffelovkommisjonen begrunner det slik: 

"Strl § 150 rammer det å volde fare for slike ulykker som strl § 148 omhandler. 

Overtredelsesmåtene er dels generelt angitt, dels svært kasuistisk. Strl § 150 første ledd 

bokstav e foreslås videreført i utk § 20-10 om trafikksabotasje, jf avsnitt 9.6.2 foran. Flere av 

handlingsnormene i strl § 150 første ledd bokstavene b til d dekkes dels av denne 

bestemmelsen, dels av utk § 20-8 om kapring. Utover dette ser ikke kommisjonen behov for 

å opprettholde innholdet i bestemmelsen. Enkelte av de handlingene som § 150 strafflegger, 

kan for øvrig etter omstendighetene rammes som overtredelse eller som forsøk på 

overtredelse av strl § 148, som foreslås videreført i utk §§ 29-4 og 29-5 om brannstiftelse og 

annen særlig farlig ødeleggelse. Dessuten har det etter hvert vokst fram en omfattende 

regulering av ulike typer farevoldende atferd i særlovgivningen med tilhørende forskrifter. Til 

                                                      

245 Se bl.a. Rt. 2002 s. 1312. 

246 Se nærmere under punkt 8. 

247 Ot. prp. nr. 22 (2008–2009) pkt. 9.3.3.5. Vår understrekning. 
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dels gjelder det regelsett som beskytter mot risiko for svært alvorlige ulykker. Med unntak av 

første ledd bokstav e foreslås bestemmelsen derfor ikke videreført."248 

Forarbeidene viser at i den grad handlinger tidligere omfattet av straffeloven § 150 (unntatt bokstav e) 

fortsatt ble ansett som nødvendig/hensiktsmessig å straffe, så var lovgivers oppfatning at disse 

handlingene i tilstrekkelig grad ble fanget opp av andre bestemmelser i straffeloven eller 

særlovgivningen. Øvrige handlinger, som ikke ble rammet av andre bestemmelser i straffeloven eller 

særlovgivningen, ble følgelig ikke lenger ansett som straffverdige. Handlinger som etter 2015 fanges 

opp av den alminnelige straffeloven kan være alminnelig skadeverk (§§ 351–352) eller fremkalling av 

fare for allmennheten (§§ 355–356). Paragraf 355 er videføringen av den tidligere straffeloven (1902) 

§ 148, som straffeloven (1902) § 150 viser tilbake til. Men § 355 / § 148, rammer altså snevrere enn 

§ 150 siden den ikke direkte rammer pliktunnlatelser, men krever at unnlatelsen i tilfelle faller under 

ordlyden "forårsaket"; en ordlyd som blant annet stiller strenge krav til årsakssammenheng for at en 

handling (og i hvert fall en mangel på handling) skal være omfattet.249 

I tillegg vises det i forarbeidene til at en rekke straffebestemmelser i særlovgivningen rammer ulike 

typer av farevoldende atferd, noe som også bidrar til at de handlingene lovgiver fortsatt anser 

straffverdig, i tilstrekkelig grad er fanget opp. Utviklingen i særlovgivingen, der en rekke flere 

handlinger er gjort straffbare, understreker hvorfor det er av betydning i denne saken at 

naturskadeloven § 20 ikke er en av bestemmelsene i særlovgivningen som er belagt med straff. Dette 

signalet fra lovgiver har betydning, slik dette kommenteres flere andre steder i utredningen.  

Oppsummert: straffeloven § 150 første ledd bokstav a er opphevet som følge av at handlingene den 

dekket, ikke ble ansett hensiktsmessige å straffe så fremt slike handlinger ikke ble fanget opp av andre 

straffebud. Det har følgelig skjedd en endring til siktedes gunst, og bestemmelsen kan dermed ikke 

anvendes, jf. straffeloven § 3 første ledd annet punktum. 

Den klareste endringen til siktedes gunst er at straffebudet oppheves, slik tilfellet er her. For ordens 

skyld kan det likevel legges til at straffeloven (2005) § 173 krever forsett for å straffe. Dette til forskjell 

fra § 150, som "kun" krever uaktsomhet, jf. § 150 fjerde ledd. Det høyere skyldkravet gjør at det skal 

mer til for å straffe etter § 173 enn etter § 150. Dette vil også være å anse som en endring til siktedes 

gunst, og som hinder for anvendelse av § 150, jf. straffeloven § 3 først ledd annet punktum. 

Konklusjonen er at straffeloven § 3 er til hinder for at straffeloven § 150 bokstav a kan anvendes. 

  

                                                      

248 NOU 2002: 4 s. 400. Vår understrekning. 

249 Det bemerkes at slik faktum ligger an her, er det på ingen måte naturlig å se på kommunens handlinger eller mangel på 

handlinger som å ha "forårsaket" skredet. Se også Øst politidistrikts pressemelding av 2. februar 2022 om siktelsen, der det 

utdypes at "[s]iktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred, eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging 

eller planprosesser". 



 

 96/150 

7. FORHOLDET TIL LOVKRAVET (LEGALITETSPRINSIPPET) 

7.1 Generelt om lovkravet – hensynene til demokrati og forutberegnelighet 

Lovkravet, også omtalt som legalitetsprinsippet, følger på strafferettens område av straffeloven § 14, 

Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7. 

Lovkravet er særlig strengt på strafferettens område, og bygger på tunge hensyn til demokrati, 

rettsikkerhet og forutberegnelighet. 

Hensynet til demokrati innebærer at det er et demokratisk flertall som vurderer og fastsetter når straff 

– statens tyngste verktøy for å regulere atferd – er nødvendig og hensiktsmessig, og følgelig vurderer 

hva som er straffbart og hva som ikke er straffbart. Et grunnprinsipp for vurderingen er at straff kun 

skal anvendes som siste utvei for å regulere atferd; et annet prinsipp er at straff må være et 

proporsjonalt virkemiddel. Begge disse vurderingene er sammensatte og vil bero på politiske 

interesseavveiinger. En oppgave som altså av flere grunner hører hjemme hos lovgiver, som vil si et 

demokratisk flertall i Stortinget. 

Det er også verdt å merke seg at store deler av pliktene i lovgivningen ikke er straffebelagt. Straff kan 

følge enten av alminnelig straffelov eller av straffebestemmelser i særlovgivningen. Det er altså en 

forskjell på at noe "kun" er ulovlig og at noe er straffbart. Hvorvidt et lovbrudd skal være belagt med 

straff, er naturligvis også en oppgave for lovgiver å vurdere. Det er ikke påtalemyndighetenes eller 

domstolenes oppgave å gjøre en vurdering av hva en mener burde være straffbart. Politi, 

påtalemyndighet og domstoler skal forholde seg til de grensene som lovgiver har satt gjennom 

straffelovgivningen. I den grad en skulle mene at det er mangler i straffelovverket, må slike mangler 

adresseres til lovgiver – og så er det opp til lovgiver å foreta en helhetlig vurdering av om det anses 

nødvendig eller hensiktsmessig med lovendringer og innføring av straff. Dette er naturlig i lys av de 

brede hensynsavveiinger bruk av straff innebærer. 

Hensynet til forutberegnelighet, noen ganger også omtalt som krav til klarhet og tilgjengelighet, er også 

et tungt hensyn bak legalitetsprinsippet. Hensynet innebærer at det skal være mulig for den enkelte 

borger, både fysiske og juridiske personer, på forhånd å orientere seg i loven om hva som er 

straffbartog hva som ikke er straffbart, og hvor grensen går – slik at den enkelte kan innrette sin atferd 

deretter. Straffansvar skal ikke ilegges utenom i de situasjoner som en naturlig forståelse av ordlyden 

i straffebudet gir grunnlag for.250 Hensynet til forutberegnelighet kan stille krav til lovens ordlyd, men 

også til hjemmelsrekken: En kronglete hjemmelsrekke kan i seg selv ende opp i et anspent forhold til 

kravet til forutberegnelighet; borgeren må kunne orientere seg i loven om hva som er straffbart. 

Utviklingen seneste år viser at Høyesterett i stadig økende grad forholder seg til en streng vurdering 

av ordlyden. Selv når lovens ordlyd gir et "dårleg resultat", så vil en endring i rettstilstanden måtte 

"overlatast til lovgivaren" har Høyesterett slått fast.251 

Under tiden, der ordlyden er uklar, så kan forarbeider og rettspraksis bidra til å etablere nødvendig 

klarhet.252 I forarbeidene heter det blant annet om lovkravet: "Jo dårligere ordlyden passer, desto 

                                                      

250 Se HR-2016-1458-A avs. 6 (hele sitatet gjengitt i teksten nedenfor). 

251 Rt. 2004. 385 avs. 9–17. Se f.eks. også Rt. 2009 s. 780, Rt. 2011 s. 469, Rt. 2012 s. 752.  Ordlyden skal følges når 

forarbeidene viser at manglende regulering skyldes en glipp fra lovgiver, se f.eks. Rt. 2011 s. 469 (om mishandling i nære 

relasjoner omfattet mishandlinger mot tidligere samboer). 

252 Se også Matningsdal note til straffeloven § 14 i lovkommentar på juridika.no, Rt. 2004 s. 1619. Kjølbro (2020) s. 580 sier det 

slik om lovkravet etter EMK art. 7: "Det beror på en konkret vurdering af bestemmelsens ordlyd, formål, forarbejde og 

anvendelse i praksis, om det på gerningstidspunktet var forudsigeligt, at den pågældende risikerede domfældelse og idømmelse 

af en straf". 
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sterkere holdepunkter må man ha i andre rettskildefaktorer for å anvende straffebudet. Det er grenser 

for hvor langt ordlyden i et straffebud kan strekkes uten at dette er i strid med lovprinsippet."253 Motsatt 

vil det ikke være tilstrekkelig med en klar lovtekst dersom andre rettskilder medfører at rettstilstanden 

likevel ikke kan sies å gi rimelig veiledning. 254 

Øvrige rettskilder kan altså bidra til å etablere nødvendig klarhet, men de kan også bidra til å forsterke 

– eller endog etablere – uklarhet, eller mer typisk bidra til å understreke at en befinner seg utenfor 

ordlyden.  

Høyesterett har behandlet lovkravet i en rekke saker. For eksempel uttales det i HR-2016-1458-A: 

"Før jeg går inn på dette lovtolkningsspørsmålet, minner jeg om lovkravet i strafferetten, slik 

dette følger av Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 7. 

Dette omfatter dels et krav om at straffebudene utformes tilstrekkelig presist til å gi 

nødvendig veiledning om grensen mellom rett og galt på det aktuelle området, og dels en 

instruks om at domstolene ved tolkningen og anvendelsen av straffebestemmelser må påse 

at straffansvar ikke ilegges utover de situasjoner som selve ordlyden i straffebudet dekker."255 

I LB-2021-25070 om foretaksstraff mot Oslo kommune (barnevern), som omtales nærmere nedenfor, 

heter det lignende: "[p]å handlingstidspunktet skal de vera mogleg for den påstått ansvarlege, inkludert 

eit føretak, å vita kva som blir ramma av eit straffebod". 

Et eksempel på et område der straffereguleringen gir "nødvendig veiledning mellom rett og galt", kan 

sies å være arbeidsmiljøreguleringen, som både gjennom lov, forarbeider og utfyllende forskrifter, 

veiledninger, forvaltnings- og tilsynspraksis og rettspraksis gir detaljert regulering og veiledning om 

hva som kreves av et foretak når det kommer til rutiner og tiltak for å ivareta arbeidsmiljø og helse, 

miljø og sikkerhet (HMS). At brudd på slike reguleringer vil kunne få konsekvenser og endog gi straff 

for et foretak, herunder en kommune, vil ikke komme som noen overraskelse på foretaket. Foretaket 

har utstrakt veiledning for å kunne innrette sin atferd etter loven. Det fremgår også klart av 

arbeidsmiljøloven at brudd på slike reguleringer kan straffes. 

Et område på motsatt kant, der reguleringen ikke gir nødvendig veiledning mellom hva som er 

straffbart eller ikke, er ansvaret for sikringstiltak mot naturfarer for eksisterende bebyggelse.  

7.2 Vurdering: naturskadeloven § 20 sett opp mot lovkravet 

Når det gjelder området som siktelsen angår, sikringstiltak mot naturfarer for eksisterende bebyggelse, 

så befinner altså situasjonen seg på helt motsatt kant av for eksempel arbeidsmiljøreguleringens 

utfyllende veiledning. Som redegjort for ovenfor er dette er et område med uklare og overlappende 

ansvarsforhold, og der det foreligger lite eller ingen veiledning. Det er et område som har blitt 

nedprioritert av sentrale myndigheter og av Stortinget som både lovgiver og bevilgende myndighet. 

Både Gjerdrum-utvalget i NOU 2022:3 og Riksrevisjonen har anbefalt at sentrale myndigheter må 

tydeliggjøre ansvarsforholdene gjennom veiledning. Gjerdrum-utvalget mener endog at det kreves en 

ny lov som tydeliggjør ansvarsforholdene, og har lagt frem et forslag om dette der det blant annet 

tydeliggjøres at kommuner verken har eller bør ha noe rettslig ansvar for sikringstiltak mot 

eksisterende bebyggelse.256 

                                                      

253 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 195. 

254 Se f.eks. HR-2016-2228-A og HR-2018-1650-A. 

255 HR-2016-1458-A avs. 6. 

256 Se nærmere under punkt 2 og punkt 5 ovenfor. 



 

 98/150 

Kommuners underliggende plikt i naturskadeloven § 20 er uklar og fremgår kun gjennom to ord 

("nødvendige sikringstiltak"). Loven gir for øvrig ikke noen veiledning ut over å understreke at 

kommunenes verktøykasse primært gjelder i plan- og byggeprosesser. Det er ikke noen forskrift til 

loven, ingen veileder, ingen tilsynsmyndighet og for øvrig svært lite (om noe) veiledning. Forarbeidene 

gir lite veiledning, men tilsier implisitt som den sparsomme rettspraksisen som finnes, at plikten må 

tolkes innskrenkende til ikke å pålegge kommuner plikt til sikringstiltak mot eksisterende bebyggelse. 

Rettspraksis bidrar altså til å forsterke at en her befinner seg utenfor ordlyden av naturskadeloven § 

20. Gjerdrum-utvalget har altså nå vurdert rettstilstanden likt i NOU 2022: 3. 

Regjeringen og Stortinget har slått fast at plikten var uklar allerede i 2012, men har deretter ikke gjort 

noe for å bringe klarhet utad i hva som kreves, selv om et lovarbeid og en tydeliggjøring ble varslet 

som nødvendig. 257 Det er et område og en bestemmelse som har vært sovende og viet svært lite 

oppmerksomhet av sentrale myndigheter inntil skredet i Gjerdrum i 2020. Gjerdrum-ulykken 

representerer følgelig et tydelig før og etter; ikke bare når det kommer til oppmerksomheten om 

naturfarer og skredrisiko, men også kunnskapen om skredrisiko og skredutvikling. Skredets utvikling 

representerer ny kunnskap; utviklingen var ikke forutsigbar verken for kommunen eller fagorganene, 

og en av lærdommen fra Gjerdrum-skredet er at skred kan krysse faresonegrensene som NVE og 

fagaktørene opererer med, og at vurdering av skredsikkerhet ikke må begrenses av planområdet.258 

Gjerdrum-utvalget anbefaler at faresonekartene i regi av NVE oppdateres til en ny generasjon 

kvikkleirekart "som med langt større presisjon enn i dag avgrenser fareområdene og hvor farene er for 

disse områdene".259 

Gjerdrum-utvalget, og til dels også Riksrevisjonen, har nylig pekt på at dette er et område som har blitt 

nedprioritert og underfinansiert av sentrale myndigheter og Stortinget. Deres rapporter viser at det er 

mange kommuner som er usikre på hvor grensene går og hvordan en skal forholde seg til de uklare 

og overlappende ansvarsforholdene på området; dette er et område der det er ulike aktører inne med 

ulikt ansvar, og der ansvarsfordelingen dem imellom heller ikke er klar. Gjerdrum-utvalget og 

Riksrevisjonen mener det er behov for både mer og bedre kompetanse, betydelig økte bevilgninger 

og mer veiledning. Gjerdrum-utvalget foreslår en ny lov som tydeliggjør at kommunen ikke har noen 

plikt til sikringstiltak mot eksisterende bebyggelse, og at det fremgår at dette ansvaret ligger til sentrale 

myndigheter. Utvalget foreslår også å lovfeste utgangspunktet, som i dag følger av ulovfestet rett, om 

at ansvaret for å sikre egen eiendom i utgangspunktet ligger til grunneier. Utvalget foreslår også at 

kommunen gis hjemmel til å pålegge grunneier å gjennomføre sikringstiltak på nærmere vilkår; en 

hjemmel som i dag ikke finnes. Det er heller ingen rettslig dekning i siktelsens påstand om at det 

kreves et spesielt system for å se bekymringsmeldinger i sammenheng. Gjerdrum-utvalget uttaler at 

noe slikt system ikke finnes i dag, selv om noen kommuner kan ha noe, og utvalget anbefaler at dette 

utvikles av sentrale myndigheter. 

Til bildet hører det også at brudd på naturskadeloven, til forskjell fra eksempelvis brudd på 

arbeidsmiljøloven og en rekke andre sektorlover som forurensningsloven, kulturminneloven mv., ikke 

                                                      

257 Meld. St. 15 (2011–2012) "Hvordan leve med farene – om flom og skred", utarbeidet av Olje- og energidepartementet, 30. 

mars 2012. I den påfølgende innstillingen til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen, Innst. 358 S (2011–2012), heter det: "Det 

påpekes at kommunene ikke har en klar juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse. Komiteen har merket seg at det er 

noen uklarheter knyttet til hvem som har ansvar for sikring av eksisterende bebyggelse og ser frem til at regjeringen som varslet 

i meldingen, avklarer dette ansvarsforholdet nærmere" (s.7).  Meldingen ble behandlet i Stortinget 11. juni 2021, der uklarheten 

og behovet for oppfølging, tydeliggjøring og prioritering fra staten sentralt ble tatt opp fra talerstolen av flere partier. Det ble 

også pekt på behovet for gode samfunnsøkonomiske analyser og kost-nytte-vurderinger. Se nærmere omtale under punkt 2 og 

5 i utredningen ovenfor. 

258 NOU 2022: 3 s. 131, se nærmere under punkt 2.13. 

259 NOU 2022: 3 s. 13. 
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er straffbelagt. Dette innebærer ikke nødvendigvis en antitetisk lesning av at brudd ikke undertiden 

kan gjøres til en del av den alminnelige straffelovgivningen, men det vil i tilfellet kreve noe langt mer, 

og lovgivers valg og signalet dette representerer, er viktig. Store deler av kommuners og forvaltningens 

virksomhet reguleres gjennom lov; dette er langt på vei måten sentrale myndigheter kan regulere 

kommunale myndigheter på. Disse pliktene er derfor stort sett ikke straffbelagt ved brudd, slik tilfellet 

for eksempel er for sentrale lover som forvaltningsloven, offentlighetsloven og kommuneloven. Dette 

ville skapt en helt urimelig situasjon for kommunene, som ikke har begitt seg inn på et område av eget 

ønske, men fordi de er pålagt det av sentrale myndigheter. I hvilken grad de ulike pliktene kan 

oppfylles, henger også nøye sammen med rammevilkårene en kommune får av Stortinget og sentrale 

myndigheter i form av finansiering, rettslige verktøy (for eksempel hjemler til å ilegge individer plikter) 

og øvrig veiledning og politiske signaler. Når området her er nedprioritert av sentrale myndigheter, vil 

det direkte ha noe å si for tolkningen av kommunenes plikt og hvilke krav som kan stilles til kommunale 

myndigheter; og fremfor alt ha noe å si for i hvilken grad det er mulig å møte lovbrudd med straff. 

Videre er det av betydning at naturskadeloven § 20 er en praktisk begrunnet lovregulering, og ikke en 

prinsipielt begrunnet lovregulering. Pliktregulering av kommuner og andre forvaltningsorganer skiller 

seg markant fra pliktlovgivning vis-à-vis private, der sistnevnte i langt større grad er prinsipielt 

begrunnet ut fra nettopp et hensyn til å regulere atferd. Naturskadeloven § 20 er langt fra denne 

kategorien; det er en praktisk opprydding og regulering av ansvarsområder mellom ulike 

myndighetsaktører. 

Lovgivers vilje er altså at brudd på naturskadeloven § 20 ikke skal møtes med straff. Dette er ikke en 

gang en tanke som har streifet lovgiver, og det med rette med tanke på de overlappende 

ansvarsforholdene og i hvor stor grad kommunene både er avhengig av og prisgitt ansvar, handlinger 

og vurderinger fra andre aktører, som Stortinget som lovgivende og bevilgende myndighet, og NVE 

(og NGU og NGI), som står for bl.a. faresonekartlegging og kunnskapsgrunnlag om skredrisiko. 

Dette bakteppet har som nevnt også betydning for hvordan en skal vurdere eventuelle lovbrudd fra 

kommunen og andre forvaltningsorganer når det kommer til oppgaver som er pålagt dem som offentlig 

myndighetsutøver. Dette er også bakgrunnen for hvorfor det eksempelvis i forarbeidene til straffeloven 

§ 27 er slått fast at foretaksstraff mot forvaltningsorganer er lite aktuelt i praksis, i hvert fall når det 

gjelder feil under utøvelse av forvaltningsvirksomhet.260 

7.3 Vurdering: siktelsens forhold til lovkravet (straffeloven § 173) 

Ettersom brudd på naturskadeloven ikke er straffebelagt, kreves det at situasjonen dekkes av en av 

de alminnelige straffebestemmelsene i straffeloven. Dette fremstår som svært anstrengt.  

For det første er nevnte signal fra lovgiver om at naturskadeloven § 20 ikke er en type plikt som er 

straffebelagt, viktig. For det andre foreligger det klare spørsmål ved om straffeloven § 173 her kan 

anvendes, både fordi bestemmelsens skyldkrav er forsett og fordi det er flere vanskeligheter ved å 

plassere situasjonen innenfor bestemmelsens ordlyd. Forarbeider, formål og rettspraksis tilsier at 

bestemmelsens anvendelsesområde ligger på en helt annen kant enn her. 261  

Bestemmelsen handler om misbruk av offentlig myndighet, der typisk en "utro" tjenestemann forsettlig 

bryter sin plikt overfor kommunen (og kommunen er den "skadelidte" part), og ikke at kommunen bryter 

en av sine mange lovpålagte plikter, slik siktelsen indikerer. Dette gjelder hvert fall i en situasjon der 

forsettelementet, som er et svært viktig element ved § 173, ikke er til stede. I forarbeidene 

                                                      

260 Se nærmere under punkt 13 nedenfor. 

261 Straffeloven § 173 behandles under punkt 9. 
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understrekes betydningen av å unngå at virkefeltet til en generell bestemmelse som straffeloven § 173 

blir for vidt. 

En står altså overfor både et generelt og vidt straffebud og en i beste fall uklar og sovende 

underliggende plikt (som endog ifølge rettspraksis og etterarbeider ikke innebærer en reell rettslig 

plikt). Straffebudet er tydelig myntet på helt andre tilfeller enn det en står overfor her. 

Med andre ord er situasjonen den at en i beste fall uklar ordlyd ikke repareres av forarbeider og 

rettspraksis, men at rettspraksis, forarbeider og øvrige rettskilder (f.eks. stortingsmeldingen) tvert om 

forsterker en tolkning av at en her befinner seg utenfor straffebudets ordlyd. 

For ordens skyld bemerkes det at tilsvarende innvendinger med tanke på ordlyd og formål gjør seg 

gjeldende for straffeloven (1902) § 150, som straffeloven § 3 er til hinder for at kan anvendes. Det har 

her også betydning at § 173 og § 150 ikke er parallelle straffebud. Mangelen på sammenheng eller 

"byttet" av straffebud illustrerer også at en her befinner seg langt fra kjernen i disse straffebudene. 

7.4 Lovgiveroppgave, ikke oppgave for påtalemyndighet og domstoler 

Pliktene etter naturskadeloven er tidligere løftet opp til og vurdert av Stortinget tilbake i 2012, og det 

har igjen vært gjenstand for en nylig utredning av Gjerdrum-utvalget i NOU 2022: 3. Det er altså 

spørsmål som lovgiver er kjent med, og det understreker at tema i saken er en lovgiveroppgave og 

ikke en politioppgave. Hvilke plikter ulike aktører skal ha for naturskader, beror på sammensatte 

vurderinger der flere hensyn skal veies mot hverandre, herunder bevilgningsspørsmål og kost-nytte-

vurderinger. Dette er en typisk lovgiveroppgave, og dette gjelder da særlig spørsmålet om et så 

sammensatt ansvar eventuelt skal belegges med straff, noe som lovgiver altså foreløpig har vurdert 

som ikke aktuelt, og svært lite tilsier at det vil bli vurdert som aktuelt i fremtiden. Gjerdrum-utvalget 

foreslår i sitt lovforslag å tydeliggjøre at kommuner ikke skal ha en plikt til å sikre eksisterende 

bebyggelse ettersom en slik regulering ikke anses hensiktsmessig, men at pliktene her skal ligge til 

sentrale myndigheter.  

Tilsvarende er lovkravets krav til forutberegnelighet og klarhet av betydning her: Det er svært vanskelig 

for en kommune å skulle lese seg frem til at det en eventuelt skal ha gjort eller unnlatt å gjøre her, 

skulle være straffbart på handlingstidspunktet. Plikten etter naturskadeloven er uklar og ikke 

straffebelagt (og hvis en orienterte seg i rettspraksis, ville det fremgå det at det ikke var noen plikt, og 

for øvrig var det ikke gitt noen veiledning), og straffeloven § 173 angår forhold på en helt annen kant. 

Til forskjell fra eksempelvis arbeidsmiljølovgivning så er det ingenting ved lovgivers og sentrale 

myndigheters oppfølging og oppmerksomhet som tidligere tilsa at straff skulle være en aktuell reaksjon 

på dette området. Tvert om, mangelen på oppmerksomhet og veiledning understreker det motsatte. 

Et eksempel fra rettspraksis der lovkravet var til hinder for foretaksstraff mot en kommune, kan nevnes 

til sist: I en sak som fikk mye oppmerksomhet den gang, kom Borgarting lagmannsrett til at en 

foretaksstraff (forelegg på NOK 1 000 000) mot Oslo kommune for overtredelse av 

brannvernlovgivningen som følge av at brann- og redningsetaten ikke var tilstrekkelig organisert ifølge 

forelegget, ikke var omfattet av de aktuelle straffebestemmelsene. Lagmannsretten viste til at 

påtalemyndighetens påberopte lovforståelse var betenkelig ut fra lovkravet (legalitetskravet)  – og at 

kravet ikke var oppfylt i saken, idet verken lovens eller forskriftens ordlyd krevde at en hadde slike 

rutiner som tiltalen angikk, og det også fremsto som "temmelig usikkert om et krav om rutiner kan 

innfortolkes i forskriften".262 Påtalemyndighetenes anke til Høyesterett ble nektet fremmet. 

                                                      

262 RG 2005 s. 196. Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR-2005-262-U. 
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7.5 Oppsummering 

Momentene ovenfor tilsier både hver for seg og samlet sett at siktelsen står i et svært anstrengt forhold 

til lovkravet, og den klart nærliggende konklusjonen er at lovkravet er til hinder for straff. Wiersholm 

kommer tilbake til flere av disse momentene nedenfor, herunder hvorfor naturskadeloven § 20 er uklar 

og må tolkes innskrenkende, og hvorfor gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 173 ikke er oppfylt. 

Et par siste forhold med relevans i en helhetsvurdering av forholdet til lovkravet og som begge taler 

mot straff, kan nevnes. Det kan stilles spørsmål ved om det går en grense for hvor langt et ansvar for 

anonyme og særlig kumulative feil kan strekkes i en konkret sak før det ikke lenger er forenlig med 

kravet om en "mental link" som følger av lovkravet i EMK artikkel 7, eller om visse krav til identifisering 

må kunne kreves.263 I denne sammenheng har det også betydning at siktelsen angår en svært lang 

tidsperiode. Wiersholm vil ikke gå nærmere inn på dette her, ettersom det er såpass mange andre 

forhold som taler mot at straff kan anvendes, men nøye seg med å konstatere at det kumulative 

ansvaret her strekkes svært langt.  

Videre kan det i en helhetsvurdering ha betydning at foretaksstraff i seg selv hviler på en såpass 

skjønnsmessig vurdering gjennom "kan"-skjønnet etter straffeloven § 27.264 Dette gjør det vanskelig å 

trekke opp yttergrenser for ansvaret, og gjør at det blir uklart for foretakene og enda vanskeligere å 

orientere seg . Dette gjør at det også kan oppstå fare for rettsulikhet.265 Selv om disse forholdene ikke 

nødvendigvis utgjør en skranke mot straff i seg selv, så bidrar de til å fargelegge et bilde av at 

situasjonen her står i et svært anstrengt forhold til lovkravet.  

  

                                                      

263 Se også nærmere under punkt 8 nedenfor. 

264 Se nærmere om "kan"-skjønnet og hvorvidt foretaksstraff bør anvendes under punkt 13 nedenfor. 

265 Se også Høivik, "Foretaksstraff og korrupsjon", en utredning for Justis- og beredskapsdepartementet (2021), s. 185 (heretter 

"Høivik (2021)").  
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8. VILKÅRENE FOR FORETAKSSTRAFF – SÆRLIG OM SKYLDKRAV 

8.1 Innledning – straffeloven § 27 

Hjemmelen for foretaksstraff følger av straffeloven (2005) § 27. Tidligere fulgte foretaksstraff av 

straffeloven (1902) § 48a. 

Straffeloven § 27 første ledd om foretaksstraff lyder: 

"Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket 

straffes. Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller har skyldevne etter § 

20." 

Av straffeloven § 27 andre ledd følger det at "offentlig virksomhet" faller under definisjonen av "foretak". 

En kommune er et eksempel på en offentlig virksomhet. 

Dersom vilkårene i straffeloven § 27 er oppfylt, så "kan" foretaket straffes. Ansvaret er dermed 

fakultativt, og dette skiller foretaksstraff grunnleggende fra individuelt straffansvar. Det er opp til 

påtalemyndigheten og domstolene å foreta en skjønnsmessig vurdering av om foretaksstraff bør 

ilegges i det enkelte tilfellet. Momenter i skjønnsvurderingen fremgår av straffeloven § 28. Disse 

momentene og bruken av "kan"-skjønnet kommenteres nedenfor, herunder kommenteres betydningen 

av at det dreier seg om foretaksstraff mot alminnelig forvaltningsvirksomhet der foretaksstraff i 

alminnelighet vil være en svært lite hensiktsmessig eller aktuell reaksjon.266 For øvrig taler flere av 

momentene under "kan"-skjønnet mot bruk av foretaksstraff for denne situasjonen. 

Men for at "kan"-skjønnet skal bli aktualisert, kreves først at de to vilkårene for foretaksstraff må være 

oppfylt: (i) et straffebud må ha blitt overtrådt og (ii) nødvendig grad av skyld må ha blitt utvist. 

8.2 Vilkår 1: Oppfylle gjerningsbeskrivelse 

Første vilkår for foretaksstraff etter straffeloven § 27 første ledd er at et straffebud er overtrådt av noen 

som har handlet på vegne av foretaket. Straffebudet kan enten fremgå av straffeloven eller 

særlovgivningen, slik blant annet arbeidsmiljøloven, til forskjell fra naturskadeloven, er et eksempel 

på. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at noen har opptrådt ulovlig. For eksempel er det altså ikke 

tilstrekkelig at noen har brutt naturskadeloven, ettersom denne ikke er straffebelagt. Mangelen på 

straffebestemmelser i naturskadeloven er som nevnt et bakteppe av betydning for vurderingen av 

hvorvidt situasjonen her er straffbar.  

Kravet om at et straffebud må være overtrådt, innebærer at den objektive gjerningsbeskrivelsen i 

straffebudet må være oppfylt av "noen som har handlet på vegne av" foretaket. Den eller de "noen" 

må altså ha gjort noe straffbart slik dette følger klart og tydelig av ordlyden i en straffebestemmelse, 

jf. ovenfor om lovkravet. Av flere grunner fremstår det som nevnt anstrengt at ordlyden i siktelsens 

straffebud her skal være oppfylt. Dette gjelder både for straffeloven (2005) § 173 og for straffeloven 

(1902) § 150 bokstav a (sett at den skulle kunne komme til anvendelse, noe straffeloven 3 som nevnt 

er til hinder for). Forholdet til gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 173 og § 150 kommenteres 

nærmere nedenfor.267 

I siktelsen er det ikke trukket frem enkeltpersoner som på vegne av Gjerdrum kommune skal ha 

overtrådt de aktuelle straffebudene. Slik identifikasjon er imidlertid ikke nødvendig for at det skal være 

grunnlag for å gi foretaksstraff. Foretaksstraff kan også ilegges for såkalte anonyme og kumulative 

                                                      

266 Se nærmere under punkt 13. 

267 Se punkt 9 og punkt 11. 
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feil. Med anonyme feil menes tilfeller der det ikke er mulig å utpeke gjerningspersonen, mens 

kumulative feil omfatter tilfeller der ingen enkeltperson alene har oppfylt gjerningsbeskrivelsen eller 

utvist tilstrekkelig skyld, men der dette samlet anses oppfylt av to eller flere personer på vegne av 

foretaket. Mangel på identifikasjon er likevel ikke uten betydning for skyld- og straffespørsmålet. Som 

omtalt nedenfor kan forsett ifølge underrettspraksis og juridisk teori ikke kumuleres, og også for 

mildere skyldkrav som uaktsomhet kan det som nevnt stilles spørsmål ved hvor langt et 

kumulasjonsansvar kan trekkes før straff ender opp i et anstrengt forhold til lovkravet etter EMK artikkel 

7 og kravet om en "mental link" mellom handlingen og straffansvaret. 

8.3 Vilkår 2: Skyldkrav 

8.3.1 Overordnet – § 27 må tolkes innskrenkende 

Det andre vilkåret for foretaksstraff er at den eller de "noen" som har handlet på vegne av foretaket, 

også har oppfylt nødvendig grad av skyld. Etter straffeloven § 27 første ledd andre punktum gjelder 

det etter ordlyden ikke noe krav om utvist skyld ved foretaksstraff. Ordlyden isolert tilsier altså at et 

foretak kan straffes selv om ingen enkeltperson (alene eller kumulert) har utvist uaktsomhet eller 

forsett.  

Ordlyden er imidlertid misvisende siden et slikt objektivt straffansvar ikke er i samsvar med kravene 

som følger av EMK artikkel 7 og til dels EMK artikkel 6, jf. HR-2021-797-A. Høyesterett har slått fast 

at straffeloven § 27 første ledd andre punktum må tolkes innskrenkende under henvisning til EMDs 

krav om en "mental link" mellom handlingen og straffansvaret.268  

I dommen, som gjaldt brudd på utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a om forsettlig eller grov 

uaktsom bruk av ulovlig arbeidskraft, heter det: 

"Storkammerets uttalelser innebærer, slik jeg forstår dem, at det er et vilkår for straff at 

gjerningspersonen har utvist subjektiv skyld. Straff kan altså ikke idømmes på et rent 

objektivt grunnlag. […] 

Konsekvensen av EMDs avgjørelse er etter dette at § 27 ikke kan praktiseres i samsvar med 

ordlyden og forutsetningen i forarbeidene om objektivt ansvar. Lagmannsretten har 

imidlertid, som nevnt, lagt til grunn at foretaksstraff i denne saken forutsetter at det er 

opptrådt grovt uaktsomt, idet dette er skyldkravet i utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav 

a. Jeg er ikke enig i at det må bli konsekvensen av storkammerdommen. Ifølge den kreves 

det en «mental link» mellom handlingen og de faktiske omstendighetene som statuerer 

straffansvaret. Dette vilkåret vil også være oppfylt om foretaksstraff kan ilegges ved ordinær 

uaktsomhet. Jeg viser videre til at etter menneskerettsloven § 3 skal bestemmelsene i EMK 

«ved motstrid» gå foran bestemmelser i norsk lovgivning. Det er dermed ikke nødvendig å 

                                                      

268 Høyesterett viser til G.I.E.M. S.R.L. og andre v. Italia (1828/06), se bl.a. avs. 242 i EMDs dom, som kommenteres av bl.a. 

Hjelmeng, Søreide, Jacobsen og Rui i "Sanksjonsregimer for foretak", Tidsskrift for strafferett 2021/3, s. 273–299, der forfatterne 

skriver om EMDs dom at "ut fra denne avgjørelsen kan det ikke være tvil om at EMK artikkel 7 er til hinder for bruk av straff på 

rent objektivt grunnlag". Se tilsvarende syn i Matningsdal (Juridika.no) note 4.4. til § 27; Rui, "Fra 

menneskerettighetsdomstolen", Tidsskrift for strafferett 2018 (202–215) s. 204; Høivik, "Foretaksstraff og korrupsjon", en 

utredning for Justis- og beredskapsdepartementet (2021) s. 84. Flere høringsinstanser gir utrykk for at de deler Høiviks 

vurderinger i utredningen, deriblant Advokatforeningen (høringsuttalelse av 11. januar 2022). Regjeringsadvokaten mener 

derimot i sin høringsuttalelse at Høivik og Høyesteretts vurdering baserer seg på det de omtaler som en for snever forståelse 

av EMDs krav (høringsuttalelse av 11. januar 2022). Synspunktet er utdypet i Emberland, "Stiller EMK nå krav om skyld ved 

straff? Merknader til Høyesteretts dom 15. april 2021 (HR-2021-797-A)", Lov og rett, 2022/2, s. 97–116. Wiersholm vil for sin 

del legge til at Regjeringsadvokatens syn på EMDs uttalelser fremstår snevre og ubalanserte i retning av et ønske om så få 

overnasjonale begrensninger på myndighetenes handlingsrom i lovgivning som mulig. Gjeldende rett for norske 

rettsanvenderes del fremgår uansett av Høyesteretts dom i HR-2021-797-A. 
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kreve grov uaktsomhet for å eliminere motstriden. Når dessuten lovens forarbeider klart viser 

at lovgiver tok sikte på å etablere et objektivt straffansvar, må dette være avgjørende og ikke 

det forhold at skyldkravet blir forskjellig ved ileggelse av foretaksstraff og ileggelse av 

personlig ansvar. I denne sammenheng kan det også vises til den tilsvarende løsningen i 

Høyesteretts plenumskjennelse inntatt i Rt-2005-833 avsnitt 88 om det objektive 

straffbarhetsvilkåret for fornærmedes alder i straffeloven 1902 § 195 tredje ledd."269 

Høyesterett slo altså fast at et objektivt straffansvar etter andre punktum var uforenlig med EMK og 

ikke kunne anvendes. I saken la Høyesterett til grunn at foretaksstraff forutsatte at det var utvist 

uaktsomhet selv om det aktuelle underliggende straffebudet i utlendingsloven § 108 (3) a) krevde grov 

uaktsomhet. 

Dette innebærer altså at minste skyldkrav for foretaksstraff i alle tilfeller vil være uaktsomhet, men det 

er likevel et spørsmål om dette alltid vil være tilstrekkelig. Dette ble ikke avklart av Høyesterett. 

8.3.2 Skyldkravet når det underliggende straffebudet krever forsett 

Det er altså et spørsmål om uaktsomhet alltid vil være tilstrekkelig for å ilegge foretaksstraff, også i de 

tilfellene det underliggende straffebudet har forsett som skyldkrav; spørsmålet gjør seg særlig 

gjeldende i de tilfellene der det foreligger graderte straffebud. Siktelsens straffebud i straffeloven § 173 

er nettopp et eksempel på dette. Straffeloven § 173 krever forsett, jf. straffeloven § 21, og § 173 inngår 

som en del av tre graderte straffebud for brudd på tjenesteplikter, der § 173 er den strengeste, og § 

171 og § 172 er mildere varianter. 

Etter den tidligere straffeloven (1902) 48a var dette spørsmålet ikke tvilsomt. Da var det et vilkår at 

skyldkravet i vedkommende straffebud måtte være oppfylt.270 Det vil si at for foretaksstraff for 

handlinger begått forut for inntredelsen av nye § 27 den 1. oktober 2015, er det helt klart at det kreves 

at skyldkravet i det underliggende straffebudet er oppfylt (forutsatt at straffebudet faktisk kan 

anvendes, jf. straffeloven § 3). Det vil for eksempel si at anvendelse av straffeloven (1902) § 324, som 

er den parallelle bestemmelsen til straffeloven (2005) § 173 i siktelsen, vil kreve at det er bevist at 

noen har opptrådt med forsett. For handlinger etter 1. oktober 2015 må det avklares hvilket skyldkrav 

som kreves etter dagens straffelov § 27 når det underliggende straffebudet krever forsett. Dette er mer 

uklart. Spørsmålet er relevant for siktelsen ettersom skyldkravet i straffeloven § 173 er forsett. 

I nevnte HR-2021-797-A var det "kun" et spørsmål om å nedjustere fra en alvorlige grad av uaktsomhet 

til en mildere grad av uaktsomhet. Det var ikke et tema om uaktsomhet alltid er tilstrekkelig for 

foretaksstraff, eller om det er slik – basert på norsk internrett, Grunnloven eller EMK – at visse 

straffebud krever en sterkere grad av skyld til tross for ordlyden i straffeloven § 27 første ledd annet 

punktum. Selv om Høyesteretts uttalelser lest isolert kan tilsi at uaktsomhet også vil være tilstrekkelig 

i forsettstilfellene, så er dette langt fra opplagt, og en slik løsning vil stå i kontrast til synspunkter i 

juridisk teori og etterfølgende underrettspraksis. Ettersom dette spørsmålet ikke var tema for 

Høyesterett, bør en utvise varsomhet med å trekke en slik slutning fra Høyesteretts uttalelse.  

Spørsmålet er derimot tatt stilling til av Borgarting lagmannsrett i LB-2021-25070 fra desember 2021, 

altså etter nevnte dom fra Høyesterett.271 Lagmannsretten la der til grunn at uaktsomhet ikke var 

tilstrekkelig for å idømme foretaksstraff etter et underliggende straffebud som har forsett som 

skyldkrav. 

                                                      

269 HR-2021-797-A avs. 23 og 24. 

270 Jf. Rt. 2002 s. 1312 (særlig s. 1318), se også Matningsdal note 4.4. til strl. (1902) § 48a i lovkommentar på Juridika.no. 

271 Lagmannsrettens dom er så vidt Wiersholm er gjort kjent med, ikke anket og dermed rettskraftig. 
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Det aktuelle straffebudet i saken var straffeloven § 171 om forsettlige tjenestefeil; altså et straffebud 

som er nært relatert til straffebudet i siktelsen her (§ 173). Men § 171 er en mildere variant ved at § 

173 gjelder misbruk av offentlig myndighet, mens § 171 "kun" gjelder forsettlige tjenestefeil (som ikke 

er alvorlige nok til å klassifiseres som misbruk). Både § 171 og § 173 har forsett som skyldkrav, mens 

§ 172, som er det mildeste av de tre straffebudene for tjenestefeil/myndighetsmisbruk, har grov 

uaktsomhet som skyldkrav. 

I saken ble Oslo kommune dømt for brudd på straffeloven § 172, jf. straffeloven § 27 til en bot på NOK 

2 000 000. Kommunen hadde ikke satt i verk tilstrekkelige tiltak for å hindre at et barn som var under 

kommunens omsorg, ble utsatt for seksuelle overgrep fra en stefar. Barnet mottok også narkotika fra 

stefaren. Lagmannsretten kom til at kravet til subjektiv skyld var til hinder for å dømme kommunen for 

brudd på straffeloven § 171 når det ikke var bevist at noen i kommunen hadde handlet med forsett. 

Lagmannsretten mente altså at det ikke var tilstrekkelig med uaktsomhet for å dømme etter § 171, til 

tross for Høyesteretts uttalelser i HR-2021-797-A. 

Lagmannsrettens flertall (dissens 6-1) støttet seg bl.a. på rådende synspunkter i juridisk teori og 

vurderte spørsmålet slik (våre understrekninger): 

"Fleirtalet meiner at Høgsterett sitt standpunkt i HR-2021-797-A inneber at det i straffesaka 

mot Oslo kommune i det minste må bli ført bevis for aktløyse. 

Det var i HR-2021-797-A ikkje tema om aktløyse alltid er tilstrekkeleg for føretaksstraff, eller 

om det ut frå norsk internrett er slik at visse straffebod krev ein sterkare grad av skuld, til 

trass for utforminga av ordlyden i straffelova § 27 første ledd andre punktum. Ordlyden i 

straffelova § 27, som tilseier at føretaksstraff alltid kan bli ilagd på objektivt grunnlag, har blitt 

kritisert i juridisk teori. Fleirtalet viser til Ståle Eskeland: Strafferett (5. utgåve, ved Alf Petter 

Høgeberg, 2017) side 387 der det er uttalt at «skyldkravet i det aktuelle straffebudet alltid 

må være oppfylt». Fleirtalet meiner at denne utsegna er for kategorisk, særleg etter HR-

2021-797-A. Når skuldkravet er grov aktløyse, vil simpel aktløyse vera tilstrekkeleg, jf. HR-

2021-797-A. Fleirtalet meiner derimot at synspunktet til Ståle Eskeland har gode grunnar for 

seg der straffebodet krev forsett, i alle fall i situasjonar der det finst graderte straffebod – slik 

som for brot på tenesteplikt – det vil seia at både forsettlege og aktlause handlingar blir 

ramma, men av ulike straffebod. Skal det i slike tilfelle bli ilagd føretaksstraff for brot på 

straffebodet som krev forsett, må det etter fleirtalet sitt syn blir ført bevis for at det er utvist 

forsett frå ein person som har handla på vegne av føretaket. Fleirtalet finn støtte for 

synspunktet hos Magnus Matningsdal: Straffeloven 2005, kommentarutgåve (Juridika, a jour 

per 1. juli 2021) som i note 4.5 kritiserer at kravet til subjektiv skuld ikkje er drøfta nærare i 

forarbeida til straffelova § 27: 

'Ut over dette savner jeg en drøftelse i forarbeidene av hvilke konsekvenser den nye regelen 

skulle få. Hovedårsaken til at den ble foreslått og vedtatt, synes å være forslaget om at 

ordinær uaktsomhet som hovedregel ikke skulle være straffbart. Og hvordan løsningen 

skulle bli når straffebudet har forsett som skyldkrav, er overhodet ikke drøftet. Etter min 

mening kunne ikke § 27 om objektivt ansvar anvendes i slike tilfeller. Jeg minner for det 

første om det som er uttalt foran under punkt 4.4 om at forsett ikke kan statueres ved 

kumulative feil. Men også ellers virker det temmelig søkt på objektivt grunnlag å ilegge 

foretaksstraff etter et straffebud som har forsett som skyldkrav. Det synes f.eks. meningsløst 

å ilegge foretaksstraff for forsettlig drap på objektivt grunnlag.' 

Fleirtalet er einig i denne kritikken frå Magnus Matingsdal. Ved graderte straffebod gjev det 

urimelege og urettferdige utslag dersom det tiltalte føretaket blir dømd for det forsettlege 
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alternativet, utan at forsett også er bevist. Straffebod som krev forsett har som regel ei 

høgare strafferamme, og med det ofte også ein lengre frist for forelding. Fleirtalet meiner at 

eit føretak ikkje kan bli påført dei ulempene som slike reglar inneber, på eit reint objektivt 

grunnlag. 

Fleirtalet legg etter dette til grunn at Oslo kommune ikkje kan dømmast for brot på straffelova 

§ 171 utan at det er ført bevis for forsett." 

Lagmannsretten vurderte det videre slik at forsett ikke kan bygge på kumulative feil (men var åpne for 

at det kunne bygge på anonymitet, men det var ikke tema i saken). Lagmannsretten viste her til Høivik 

i juridisk teori: "En sentral begrensning i kumulasjonsansvaret sammenlignet med et individuelt 

representasjonsansvar, er likevel at det bare kan anvendes på overtredelser av straffebud med 

uaktsomhet som skyldform. Ansvarsgrunnlaget er uanvendelig dersom straffebudet krever forsett. 

Begrunnelsen er at forsettkravet inneholder en psykologisk komponent som forutsetter en individuell 

gjerningsperson […]".272 Merk også lignende synspunkt fra Matningsdal i sitatet gjengitt ovenfor i sitatet 

fra lagmannsretten: "forsett ikke kan statueres ved kumulative feil".273 

8.3.3 Nytt lovforslag: Forsett må kreves også for foretaksstraff 

I en nylig utredning for Justis- og beredskapsdepartementet drøfter Høivik en endring av straffeloven 

§ 27 i lys av rettsutviklingen fra Høyesterett og EMD.274 Høivik mener for det første at Høyesteretts 

nedsubsumering i den konkrete saken fra grov uaktsomhet til uaktsomhet ikke er "helt uproblematisk 

i relasjon til Grunnloven § 96, jf. straffeloven § 14" når det objektive straffansvaret i ordlyden i 

straffeloven § 27 må settes til side.275 For det andre påpeker Høivik, som Borgarting lagmannsrett, at 

Høyesterett ikke tok stilling til hvilket skyldkrav som skal gjelde for foretaksstraff generelt i andre 

situasjoner enn spørsmålet i saken, og fastslår at "uten en nærmere regulering vil dette spørsmålet 

være nokså uklart".276 Se også lignende synspunkt fra i teorien fra Hjelmeng, Søreide, Jacobsen og 

Rui om Høyesteretts vurdering i HR-2021-797-A: 

"Denne løsningen hadde gode grunner for seg i foreliggende sak. Derimot er det 

problematisk å operere med et generelt uaktsomhetsansvar for den som har handlet på 

vegne av foretaket. Som eksempel kan nevnes at det er vanskelig å forestille seg ubevisst 

uaktsomme overtredelser av straffebudene som rammer korrupsjon og påvirkningshandel 

(straffeloven §§ 387–389). Etter vår oppfatning er det en lovgiveroppgave å ta stilling til 

hvilken generell skyldkonstruksjon som skal legges til grunn når en juridisk person skal 

holdes ansvarlig for overtredelser av straffebud som er begått av fysiske personer som 

handler på vegne av foretaket."277 

På bakgrunn av uklarheten går Høivik så videre til å vurdere en endring av straffeloven § 27 og hvilket 

skyldkrav som bør gjelde. Slik Høivik ser det, er det to alternativer, enten a) at det kreves uaktsomhet 

                                                      

272 Høivik, "Foretaksstraff" (2012), s. 220. 

273 Se også tilsvarende i Advokatforeningens høringsuttalelse av 11. januar 2022 til Høiviks utredning "Foretaksstraff og 

korrupsjon" (2021). Høivik utelukker ikke i utredningen at også forsett undertiden kan kumuleres, mens Advokatforeningen 

mener det "er vanskelig å se for seg at det kan etableres bevis for forsett ved kumulerte forhold" (høringsuttalelse pkt. 4.3.) 

274 Høivik, "Foretaksstraff og korrupsjon" (2021). Utredningen har vært på høring og er i skrivende stund til behandling i 

departementet. 

275 Ibid. s. 84. 

276 Ibid. s. 84. 

277 Hjelmeng, Søreide, Jacobsen og Rui i "Sanksjonsregimer for foretak", Tidsskrift for strafferett 2021/3, s. 273–299, pkt. 3.2. 
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uavhengig av underliggende straffebuds skyldkrav eller b) at skyldkravet i det underliggende 

straffebudet følges (slik regelen var etter § 48a). 

Høivik mener at flere grunner taler for alternativ b).278 Høivik mener at alternativ a) har tre svakheter: 

Praktiske rettsanvendelsesproblemer som nettopp at "[u]aktsomhetskravet passer for eksempel ikke 

på straffebud som har kvalifisert hensiktskrav eller hvor kunnskap inngår som et sentralt ledd i 

gjerningsinnholdet".  

Videre mener Høivik at det er "høyst usikkert om uaktsom overtredelse av alle aktuelle straffebud bør 

kriminaliseres i form av foretaksstraff". Han uttaler at risikoen for urimelige konsekvenser i enkeltsaker 

riktignok kan motvirkes gjennom kan-skjønnet, "[m]en hvilket skyldkrav som bør gjelde for de enkelte 

lovbrudd er etter min oppfatning en lovgivningsoppgave og ikke en oppgave som bør overlates til 

domstolens avgjørelse i konkrete tilfeller". 

Til sist mener Høivik at fremveksten av administrative sanksjoner har redusert behovet for 

foretaksstraff ved uaktsomhet. 

Høiviks begrunnelse for at alternativ b) bør velges er bl.a. at regelen på samme måte som alternativ 

a) vil fjerne den mulige konflikten med det formelle hjemmelskravet i straffeloven § 14 og Grunnloven 

§ 96. Videre vil skyldkravet innebære at også straffansvar for foretak inneholder et subjektivt 

skyldelement (les: "mental link") slik EMK artikkel 7, og dermed Grunnloven 96 og i noen grad EMK 

artikkel 6, krever. Regelen vil også fjerne rettsanvendelsesutfordringene ved straffebud med graderte 

skyldkrav, slik altså nettopp straffeloven § 173 er et eksempel på (sammenholdt med §§ 171 og 172). 

Høivik foreslår etter dette at ordlyden i straffeloven § 27 første ledd endres til "[n]år en straffbar 

handling er begått" (fra "[n]år et straffebud er overtrådt"). Dette for klart å få frem at skyldkravet i 

straffebudet må være oppfylt. 

Høiviks utredning var på høring frem til januar 2022, og hans forslag til lovendring har fått støtte fra 

flere høringsinstanser, deriblant Advokatforeningen279 og Riksadvokaten.  

Riksadvokaten uttaler i høringsuttalelse til utredningen: 

"Riksadvokaten har likevel landet på at hovedregelen bør være straffebudets skyldkrav, slik 

Høivik foreslår, og vi kan i det vesentlige slutte oss til hans begrunnelse. Det kan være at 

det av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen er tilstrekkelig grunn til å gjøre unntak på enkelte 

områder eller for enkelte straffebud, men det bør i så fall løses ved en særskilt regulering. 

Antakelig vil administrative sanksjoner ofte være tilstrekkelig for å ivareta de interesser 

straffebudet er ment å verne."280 

8.3.4 Oppsummering – skyldkrav når straffebudet krever forsett 

Utredningen er i skrivende stund under behandling i departementet. Hvis lovendringen vedtas, vil det 

innebære at et foretak kun kan straffes for et brudd på et straffebud som krever forsett, slik som 

straffeloven § 173, dersom det er bevist at noen i foretaket har opptrådt forsettlig. Etter Borgarting 

lagmannsretts og flere teoretikeres syn må altså straffeloven § 27 allerede tolkes med en slik type 

innskrenkning. En slik regel vil harmonere med det som tidligere var regelen etter straffeloven § 48a. 

                                                      

278 Høivik (2021) s. 85 flg. 

279 Advokatforeningens høringsuttalelse av 11. januar 2022 pkt. 4.2. 

280 Riksadvokatens høringsuttalelse av 18. februar 2022 pkt. 2.2. 
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Oppsummert er det altså høyst usikkert om det er rom for å ilegge foretaksstraff for brudd på straffebud 

som krever forsett, uten at det er bevist at noen i foretaket har handlet forsettlig. Det er et foreliggende 

lovforslag som, hvis vedtatt, i alle tilfeller vil rydde bort denne usikkerheten og kreve forsett i slike 

tilfeller. 

Hensynene bak hvorfor forsett kreves, gjør seg særlig gjeldende i tilfeller ved graderte straffebud, slik 

som brudd på tjenesteplikter ved offentlig myndighetsutøving i straffeloven §§ 171–173 er eksempler 

på. Uaktsomhetskravet vil typisk heller ikke passe på straffebud som har noen kvalifiserte 

hensiktskrav, eller hvor kunnskap inngår som et sentral ledd i gjerningsinnholdet, slik tilfellet er i 

straffeloven § 173. 

8.4 Vurdering: forsett må her kreves for straff etter § 173 

Skyldkravet i straffeloven § 173 er forsett, jf. straffeloven 21. Kravene til forsett fremgår av straffeloven 

§ 22. 

Det er ingen i kommunen som har handlet med forsett eller forsettlig misbrukt sin myndighet her. Dette 

er det ingen holdepunkter for i de faktiske forhold, og det er heller ikke noe som er anført av politiet i 

siktelsen. Selv om siktelsen er taus når det kommer til skyldkrav, så fremgår det av politiets 

pressemelding at "siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred, eller at det har vært 

feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser." Det heter at "siktelsen omhandler manglende 

oppfølging fra kommunens side av varsler".281 Dette må rimeligvis tolkes dit hen at politiet er av den 

oppfatning at det eventuelt er tale om en uaktsom opptreden kumulert sett. 

I lys av vurderingen ovenfor fremstår det følgelig som svært usikkert om kommunen kan straffes for 

brudd på straffeloven § 173 uten at det er bevist at noen har opptrådt forsettlig. Formodentlig kan som 

nevnt forsett neppe kumuleres, slik at det også vil kreves at en bestemt person har opptrådt forsettlig. 

Det er ikke tilfellet her. 

Det skal også nevnes at dette kun vedrører handlinger begått etter 1. oktober 2015 (tidspunktet for 

ikrafttredelsen av ny straffelov § 27). For handlinger forut for 1. oktober 2015 vil det utvilsomt kreves 

forsett, ettersom foretaksstraffansvaret da følger av straffeloven § 48a der det krevdes at skyldkravet 

i det underliggende straffebudet var oppfylt,282 jf. straffeloven (2005) § 3 første ledd første punktum. 

Dette gjelder også om en skulle se på forholdene i siktelsen, eller deler av disse, som en fortsatt 

forbrytelse, jf. straffeloven § 3 andre ledd, som slår fast at når et sammenhengende straffbart forhold 

fortsetter etter at en lovendring i skjerpende retning har trådt i kraft, så anvendes handlingstidspunktets 

lov på de deler av forholdet som faller på hver sin side av tidspunktet for ikrafttredelsen.283 Regelen er 

bl.a. påkrevd av hensyn til tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. En endring av skyldkravet fra 

forsett til en lavere grad av skyld for å straffe foretak er en endring i skjerpende retning. 

Denne eventuelle delingen av tidsforløpet før og etter 2015 er et moment av betydning for flere deler 

av den rettslige vurderingen av saken. Det vil for eksempel påvirke i hvilken grad hendelser før 2015 

kan innberegnes i en eventuell uaktsomhetsvurdering som gjøres etter 2015. Dersom et forsettkrav 

før 2015 de facto skal få den betydningen til siktedes gunst som straffeloven § 3 og 

tilbakevirkningsforbudet krever, så vil det innebære at det tilnærmet vil ta luften ut av i hvilken grad 

hendelsene før 2015 kan inkluderes i en uaktsomhetsvurdering etter 2015. Det er høyst uklart om og 

i hvilken grad slike hendelser da vil kunne spille inn i en vurdering av uaktsomhet for tidsperioden etter 

                                                      

281 Pressemelding fra Øst politidistrikt om siktelsen av 2. februar 2022. 

282 Se Rt. 2002 s. 1312. 

283 Se nærmere om straffeloven § 3 ovenfor under punkt 6, se også HR-2019-2087-A. 
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2015. I alle tilfeller vil hendelser forut for 2015 spille inn i vurderingen med en betydelig lavere styrke, 

og det vil stilles helt andre krav til å bevise hvorfor slike hendelser også har vært relevante etter 2015. 

Hensynet til EMK artikkel 7 og "mental link" mellom den straffbare handlingen og gjerningspersonen 

har som nevnt også betydning i denne sammenheng. Et kumulasjonsansvar strekkes svært langt både 

hva gjelder tidsperiode og krets av mennesker. Tidsaspektet aktualiserer også spørsmål om 

foreldelse.284 

Disse grenseoppgang- og rettsanvendelsesproblemene er også et moment som med tyngde taler for 

at det bør kreves forsett for å straffe etter § 173 i denne saken uavhengig av tidspunkt (både før og 

etter 2015). Nevnte rettslige usikkerhet bør altså slå ut til fordel for siktede. En annen løsning kan raskt 

stå i et anspent forhold til straffeloven § 3 i tillegg til både lovkravet (Grunnloven § 96 og EMK artikkel 

7) og tilbakevirkningsforbudet (Grunnloven § 97).  

Et par andre momenter for hvorfor straffeloven § 173 (også etter) 2015 kun kan anvendes overfor 

foretak hvis skyldkravet om forsett foreligger, kan utdypes: 

Paragraf 173 er et individualisert innrettet straffebud der forsettet (eller motivet) om misbruk inngår 

som en helt sentral del av straffansvaret og formålet med å straffe. Bestemmelsen omhandler "misbruk 

av offentlig myndighet", jf. paragrafens overskrift. Bestemmelsen er myntet på de forsettlige tilfellene 

av myndighetsmisbruk, se nærmere nedenfor om bestemmelsens ordlyd, formål, forarbeider og 

relevant rettspraksis.285 

Dersom en tar bort elementet av forsett, så faller formålet med bestemmelsen bort, og i det hele tatt 

passer en anvendelse av bestemmelsen dårlig på tilfeller av uaktsomhet, slik også Borgarting 

lagmannsrett la til grunn for den relaterte, men mildere bestemmelsen i straffeloven § 171, jf. LB-2021-

25070. 

Videre følger brudd på tjenestepliktene ved offentlig myndighetsutøving av graderte straffebud, der 

§ 171 rammer den som forsettlig grovt bryter sin tjenesteplikt; § 172 rammer den som grovt uaktsomt 

bryter sin tjenesteplikt på en grov måte;286 og § 173 rammer særlige tilfeller av forsettlige tjenestebrudd 

og misbruk av myndighet. I forarbeidene omtales sistnevnte som "spesielt graverende former for brudd 

på tjenesteplikten".287 Det er § 173 som gjelder for det alvorligste bruddet, mens § 172, som også 

rammer grovt uaktsomhet, gjelder det mildeste bruddet. Dette illustreres også av strafferammen for 

de ulike bestemmelsene, der strafferammen for § 172 er ett års fengsel, for § 171 er to års fengsel og 

for § 173 er seks års fengsel. Det er altså en betydelig forskjell i strafferamme.288 Bakgrunnen for den 

høye strafferammen på seks år er også betegnende for hvilke situasjoner en ønsker å ramme med § 

173, der det i forarbeidene foretas en sammenligning med straffverdigheten for grove tilfeller av 

økonomisk kriminalitet.289 Det handler om en særlig grov og straffverdig form for kriminalitet, som ligger 

et svært godt stykke fra forholdene i siktelsen. 

                                                      

284 Se nærmere under punkt 12. 

285 Se punkt 9. 

286 Også for § 172 er det tale om grove brudd på tjenesteplikten, selv om dette ikke fremgår direkte av ordlyden, se nærmere 

nedenfor. 

287 Ot. prp. nr. 8 (2007–2008) s. 339. 

288 Det er også verdt å merke seg at for de tradisjonelle formene for tjenestefeil, som tidligere ble rammet av straffeloven (1902) 

§ 324, signaliseres det i forarbeidene at det ikke skal reageres med fengsel, men med bot som tidligere, se Ot.prp. nr. 8 (2007–

2008) s. 235 og oppsummeringen av forarbeidene i LB-2018-147120. 

289 Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) s. 236. 
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8.5 Oppsummering 

Ovennevnte viser at det er helt sentralt å ha skyldkravet om forsett i mente når en leser § 173, for å 

forstå hvilke situasjoner bestemmelsen er ment å omfatte. Uten skyldkravet i mente så kan 

gjerningsbeskrivelsen i bestemmelsen fremstå som langt mildere og mer omfattende enn lovgiver har 

ment. Paragraf 173 er altså tilnærmet et typetilfelle på det Borgarting lagmannsrett og flere teoretikere 

har for øye når de mener at uaktsomhet som skyldkrav for straffebud som i utgangspunktet krever 

forsett, både passer svært dårlig og er vanskelig å forene med lovkravet. 

Oppsummert er det rettslig sett svært usikkert om straffeloven § 173 kan anvendes på foretak uten at 

noen har opptrådt forsettlig, og flere grunner taler for at det ikke bør være mulig. Slik de faktiske 

forholdene i denne saken er, gjør disse grunnene seg gjeldende med tyngde. Det dreier seg om en 

lang tidsperiode og et kumulasjonsansvar som dras svært langt. 

I denne saken har ingen opptrådt forsettlig. Konklusjonen er etter dette at skyldkravet om forsett i 

straffeloven § 173 er til hinder for at straffeloven § 173 kan anvendes som grunnlag for foretaksstraff 

mot kommunen i dette tilfellet. 

Subsidiært har uansett ingen i kommunen, verken alene eller kumulert, heller oppfylt mildeste grad av 

skyldkrav, som er uaktsomhet. Dette er til hinder for foretaksstraff i alle tilfeller.290 Dette redegjøres 

nærmere for nedenfor. 291 

Før Wiersholm går inn på denne subsidiære drøftelsen, vil Wiersholm redegjøre nærmere for den 

objektive gjerningsbeskrivelsen i § 173 og hvorfor heller ikke denne er oppfylt. 

  

                                                      

290 Jf. HR-2021-797-A avs. 23 og 24, som redegjort for ovenfor. 

291 Se nærmere under punkt 10 nedenfor. 
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9. GJERNINGSBESKRIVELSEN I STRAFFELOVEN § 173 

9.1 Innledning 

Det første vilkåret for foretaksstraff er som nevnt at gjerningsbeskrivelsen i et straffebud må være 

oppfylt av noen som har handlet på vegne av kommunen. 

I det følgende vil gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 173 kommenteres nærmere. Vurderingen må 

betraktes som subsidiær for praktiske rettslige formål i denne saken, jf. ovenfor om at et skyldkrav om 

forsett ikke er oppfylt, og at dette tilsier at § 173 ikke kan anvendes overfor kommunen. 

Straffeloven (2005) § 173 lyder (siktelsens relevante deler understreket): 

"Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet  

a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt, 

b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre, 

c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse 

som følge, eller 

d) på andre måter misbruker offentlig myndighet." 

Straffeloven § 173 er som nevnt det alvorlige straffebudet av tre graderte straffebud om tjenestebrudd 

(§§ 171–173), og omhandler "misbruk av offentlig myndighet".292 

Straffeloven §§ 171–173 er generelle straffebestemmelser som konsumerer flere tidligere straffebud, 

men merk at straffeloven (1902) § 150 som nevnt ikke er blant disse. I forarbeidene vises det til at en 

konsumering gir praktiske fordeler, men at generelle straffebud også fører med seg ulemper i form av 

at virkefeltet kan bli vidt: 

"I likhet med kommisjonen mener departementet at det er hensiktsmessig å fastsette 

generelle bestemmelser som rammer alle former for forgåelser ved utøving av offentlig 

myndighet. Flertallet av bestemmelsene i straffeloven 1902 kapittel 11 og kapittel 33 – om 

ulike typer klanderverdige handlinger begått av offentlige tjenestemenn – anvendes sjelden 

i praksis. Den gjeldende lovreguleringen er fragmentarisk og lite oversiktlig, og innbyr til tvil 

om bestemmelsenes anvendelsesområde. Videre risikerer man at ikke alle former for 

misbruk av offentlig myndighet rammes. I tillegg har tiden løpt fra enkelte av bestemmelsene, 

som for eksempel § 111 som rammer innkreving av ulovlig skatt til egen lomme. Ved å 

fastsette generelle straffebestemmelser, blir regelverket forenklet og lettere tilgjengelig. På 

den annen side er det viktig å unngå at bestemmelsenes virkefelt blir for vide, og 

beskrivelsen av gjerningsinnholdet må være tilstrekkelig presis".293 

Forarbeidenes påpekning om å unngå at bestemmelsens virkefelt blir for vide er noe rettsanvenderen 

må ha i mente ved anvendelse av disse straffebestemmelser. Lovkravet er bakteppet her, og 

bestemmelsene må ikke tøyes ut over det ordlyd og formål gir dekning for.294 

                                                      

292 Se nærmere under punkt 8.4 ovenfor. 

293 Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) pkt. 9.17.5 

294 Se nærmere om lovkravet under punkt 7 ovenfor. 
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9.2 Formål – myndighetsmisbruk 

Selv om det ikke fremgår direkte av ordlyden i § 173 bokstav c, fremgår det både av bestemmelsens 

overskrift ("misbruk av offentlig myndighet") og en helhetlig lesning av bestemmelsen, herunder særlig 

bokstav d ("på andre måter misbruker offentlig myndighet"), at bokstavene a til c rammer ulike former 

for misbruk av offentlig myndighet. Sammenhengen med §§ 171 og 172 tilsier som nevnt ovenfor det 

samme. 

Dette følger også klart av merknadene til bestemmelsen i forarbeidene: 

"Den straffbare handlingen er beskrevet i form av eksempler på ulike former for misbruk av 

offentlig myndighet, jf. bokstav a til c. Listen er ikke uttømmende, jf. bokstav d, som rammer 

andre former for misbruk av offentlig myndighet."295 

Det samme tydeliggjøres ved en lesning av bestemmelsen med skyldkravet om forsett i mente og 

systematikken med de graderte straffebudene i §§ 171 og 172. Paragraf 173 retter seg mot forsettlige 

og "spesielt graverende former for brudd på tjenesteplikten".296 

Om begrepet "misbruk" uttales det i forarbeidene at det siktes til at gjerningspersonen "har utnyttet sin 

posisjon eller søkt å oppnå fordeler ved å bryte tjenesteplikten".297 Uttalelsen retter seg til begrepet i 

bokstav d) direkte, men gir likevel en klar indikasjon på hvilke brudd på tjenesteplikten en har for øye: 

intenderte pliktbrudd og situasjoner der en søker å unytte sin posisjon. Det er den type handlinger som 

vil være særlig skadelidende for allmennhetens tillit til det offentlige, og det er også derfor det er slike 

handlinger en bør søke å forebygge gjennom bruk av straff. 

Om hensynene bak reguleringen heter det i forarbeidene: 

"Offentlig myndighet utøves på en rekke områder og har stor betydning for den enkelte. I 

tillegg kommer at den private part ofte har en straffesanksjonert plikt til å følge forvaltningens 

vedtak. Det er derfor viktig å opprettholde allmennhetens tillit til at offentlig myndighet utøves 

i tråd med regelverket. Misbruk av offentlig myndighet kan få betydelige skadevirkninger og 

ramme enkeltpersoner hardt. På denne bakgrunn har departementet kommet til at forgåelser 

ved utøving av offentlig myndighet bør straffesanksjoneres."298 

Bestemmelsens strafferamme er høy (seks år), og i forarbeidene sammenlignes brudd på straffeloven 

§ 173 med grove tilfeller av økonomisk kriminalitet. Dette signaliserer også tydelig formålet og 

virkeområdet til denne bestemmelsen, og at det handler om misbruk av offentlig myndighet: 

"Straffen for myndighetsmisbruk bør være fengsel inntil seks år, jf. forslaget til § 173. 

Departementet antar at de fleste formene for misbruk av offentlig myndighet som etter 

gjeldende rett straffes etter straffeloven 1902 kap. 11, normalt vil rammes av forslaget til 

straffebud mot misbruk av offentlig myndighet. Flertallet av straffebestemmelsene i kap. 

11 har ikke vært anvendt i praksis. Det er følgelig vanskelig å finne en strafferamme som 

kan reflektere et realistisk straffutmålingsnivå. Strafferammen er foreslått på grunnlag av en 

                                                      

295 Ot.prp. nr.8 (2007–2008) s. 338. Vår understrekning. 

296 Ot. prp. nr. 8 (2007–2008) s. 339. 

297 Ibid. s. 339. 

298 Ibid. s. 233–234. 



 

 113/150 

oppfatning om at straffverdigheten av grove tilfeller av misbruk av offentlig myndighet kan 

sammenlignes med grove tilfeller av økonomisk kriminalitet."299 

Ovennevnte er et viktig bakteppe for virkeområdet til bestemmelsen. Bestemmelsen er på ingen måte 

ment som noen generalklausul for å straffe det offentlige for feil som måtte skje under 

myndighetsutøvelse: det kreves noe spesielt, noe graverende og noe forsettlig. En skal verne mot den 

tillitsskaden en "utro" tjener kan utgjøre Følgelig er altså bestemmelsen ment å verne et 

forvaltningsorgan eller en kommune selv mot utro tjenere i egen rekke. 

Det er ingen holdepunkter verken i loven, forarbeidene eller rettspraksis for å "vri" bestemmelsen til å 

ramme kommunen, slik siktelsen gjør. 

9.3 Forarbeidene: rammer grove tjenestefeil 

Selv om det ikke fremgår direkte av ordlyden, viser forarbeidene at straffeloven § 173 alternativene b 

og c skal leses med begrepet "grovt" foran, slik at det blir "grovt bryter sin tjenesteplikt".  

Det samme gjelder for § 172, som også kun rammer grove tjenestefeil selv om det ikke fremgår direkte 

av ordlyden. Ordlyden i §§ 172 og 173 må altså tolkes i sammenheng med det forutgående og 

innledende straffebudet i § 171, som rammer den som "grovt bryter sin tjenesteplikt", og 

sammenhengen innebærer at anvendelse av §§ 172 og 173 forutsetter at gjerningsbeskrivelsen i 

§ 171 er oppfylt. 

Om § 173 bokstav b og c heter det i forarbeidene: 

"For det andre er det tale om misbruk av offentlig myndighet dersom gjerningsmannen grovt 

bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre, jf. bokstav b. Det 

kan være tale om vinning av økonomisk eller annen art. 

Videre er det tale om misbruk av offentlig myndighet dersom gjerningsmannen grovt bryter 

sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse til følge, jf. 

bokstav c."300 

Til § 172, der også begrepet "grovt" er sløyfet, uttales det enda tydeligere: 

"Etter § 172 skal vurderingen deles opp: For det første må alle elementene i den objektive 

gjerningsbeskrivelsen i § 171 være oppfylt. For det andre må handlingen være begått ved 

grov uaktsomhet."301 

Ovennevnte dom fra Borgarting lagmannsrett mot Oslo kommune støtter opp om forståelsen som 

fremgår av forarbeidene:  

"Fleirtalet legg til grunn at det objektive gjerningsinnhaldet i straffelova § 171 og § 172 er det 

same. Uttrykket «grovt» knytt til brotet på tenesteplikt er ikkje nemnt i straffelova § 172, men 

fleirtalet oppfattar at omgrepet «tenestefeil» er definert i straffelova § 171, og at den same 

definisjonen gjeld i straffelova § 172. […] 

                                                      

299 Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) kap. 9.17.5 s. 235–236. 

300 Ibid. s. 339. Våre understrekninger. 

301 Ibid. s. 339. Vår understrekning 
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Fleirtalet legg til grunn at det må vera tale om eit grovt avvik frå korrekt handlemåte for at 

vilkåret om tenestefeil i straffelova § 171 og § 172 objektivt sett skal vera oppfylt."302 

Lagmannsretten legger altså til grunn at det kreves at det må være tale om et grovt avvik fra korrekt 

handlemåte for at vilkåret om tjenestefeil skal være oppfylt, slik dette følger av forarbeidene. 

Tilsvarende må gjelde for at vilkåret "bryter sin tjenesteplikt" skal være oppfylt i § 173 bokstav c, jf. 

sammenhengen med § 171. Dette indikerer en høy terskel. 

I forarbeidene heter det om vilkåret "grovt":  

"Ikke enhver handling i strid med tjenesteplikten rammes av forslaget. Bruddet må være 

grovt. Bagatellmessige forgåelser er ikke straffbare. Vilkåret har betydning på to punkter: For 

det første må avviket fra korrekt handlemåte være grovt. For det andre må det være tale om 

brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning. Dersom en polititjenestemann ikke legitimerer 

seg, kan det være tale om et forsettlig og klart brudd på tjenesteplikten. Derimot kan bruddet 

neppe sies å gjelde en tjenesteplikt av en slik betydning at pliktbruddet bør straffes. Det vil 

være tilstrekkelig å reagere tjenstlig."303 

Den sparsommelige rettspraksisen som ellers foreligger om disse bestemmelsene, illustrerer også at 

det er tale om en høy terskel og et relativt strengt vilkår, se nærmere omtale av rettspraksis nedenfor.304 

I den konkrete vurderingen til Borgarting lagmannsrett i LB-2021-25070 av om det forelå et pliktbrudd 

etter § 172, sammenholdt med barnevernloven § 1-4 om "forsvarlige" tjenester, viser retten til at det 

"må bli tatt høgde for at den som utøver myndigheit har ein margin for å gjera faglege feilvurderingar 

utan at dette gjev grunnlag for å slå fast at det objektivt sett ligg føre straffesanksjonert brot på 

tenesteplikt". Lagmannsretten viser blant annet her til at det er en problemstilling at kravet om 

"forsvarlige" tjenester er av svært skjønnspreget karakter og viser til forholdet til lovkravet, jf. bl.a. 

Grunnloven § 96, og retten slår fast at "[p]å handlingstidspunktet skal de vera mogleg for den påstått 

ansvarlege, inkludert eit føretak, å vita kva som blir ramma av eit straffebod". 

Siktelsen i saken her angår en enda mer skjønnsmessig og uklar ordlyd ("nødvendig sikringsplikt" i 

naturskadeloven § 20), og en ordlyd som i langt mindre grad enn kravene barnevernloven er gitt noen 

utfyllende veiledning andre steder. Det foreligger ingen veiledning til bestemmelsen verken i lov, 

forarbeider, forskrift eller veiledere. I den grad det fremgår veiledning, så er det i rettspraksis slått fast 

at bestemmelsen ikke legger noen reell rettslig plikt på kommunen til sikringstiltak mot naturfare for 

eksisterende bebyggelse.305 

Det er også verdt å merke seg at lagmannsretten understreker at vurderingen må skje ut fra de   

faktiske omstendighetene på handlingstidspunktet: 

"Fleirtallet peiker på at vurdering må skje ut frå korleis dei faktiske omstenda arta seg for 

kommunen på handlingstidspunktet, utan omsyn til kva ein veit om korleis dei faktiske tilhøva 

seinare utvikla seg. Vurderinga skal ikkje skje basert på etterpåklokskap, men ut frå dei 

relevante krava som måtte stillast på handlingstidspunktet". 

                                                      

302 LB-2021-25070 

303 Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) s. 338. 

304 Omtalen gjelder HR-2018-1784-A, Rt. 2015 s. 1170 og LB-2018-147120. 

305 LE-2011-190892, se nærmere omtale om naturskadeloven § 20 under punkt 5. 
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At vurderingen ikke skal skje ut fra etterklokskap er selvsagt,306 jf. også straffeloven § 25 første ledd, 

men er verdt å understreke i denne saken – der Gjerdrum-skredet representerer et tydelig før og nå, 

både når det kommer til kunnskapen og oppmerksomheten om skredrisiko og skredutvikling, og der 

en lærdom fra skredet er at skred kan krysse faresoneområder. 

I saken om Oslo kommune kom lagmannsretten etter en konkret vurdering til at det forelå brudd på 

straffeloven § 172. Dette var da en sak der det gjaldt en langt mer åpenbar og kjent risiko (for seksuelle 

overgrep og narkotika fra en stefar), i en situasjon der kommunen både hadde et langt klarere og et 

større ansvar for vedkommende barn, og der kommunens kontroll over situasjonen og 

handlingsalternativene fremsto klarere og mer tilgjengelig. Barnevernområdet er også et område med 

langt mer utfyllende regulering, oppmerksomhet, veiledning mv. enn området siktelsen her angår. 

Likevel ble det kun idømt straff for brudd på den mildere bestemmelsen i § 172. Det er også verdt å 

merke seg at rettens mindretall (den ene fagdommeren) mente at straff ikke kunne ilegges siden 

vilkårene i § 172 ikke var oppfylt etter mindretallets syn, og pekte på det problematiske med å ilegge 

en forvaltningsvirksomhet straff, samfunnets mest alvorlige reaksjon, utenom i "de klare tilfellene av 

alvorlig svikt". Mindretallet mente også at foretaksstraff ikke burde bli ilagt etter "kan"-skjønnet.307  

Dette er også første, og så vidt Wiersholm er kjent med, eneste gang en kommune har blitt dømt for 

brudd i barnevernssaker;308 og det dreier seg altså om en spesiell og alvorlig sak. 

9.4 Ordlyden "under utøving av offentlig myndighet" 

Straffeloven § 173 rammer altså grove tjenestefeil utført under "utøving av offentlig myndighet". 

Begrepet "utøving av offentlig myndighet" skal ifølge forarbeidene forstås som i forvaltningsloven:  

"Utøving av offentlig myndighet skal som utgangspunkt forstås som i forvaltningsloven § 2 

første ledd bokstav a. Utøving av offentlig myndighet kjennetegnes ved at staten utøver sin 

«høyhetsrett» over borgerne. Det utøves offentlig myndighet dersom avgjørelsen bygger på 

                                                      

306 Se også Rt. 2005 s. 257, som gjaldt spørsmål om en kommune hadde handlet erstatningsbetingende ved å gi byggetillatelser 

uten å foreta ytterligere rasutredning etter daværende plan- og bygningslov § 68 (nåværende § 28-1). Høyesterett kom til at 

kommunen ikke hadde handlet ansvarsbetingende, og viser deriblant til betydningen av at det måtte foretas en vurdering basert 

på datidens kunnskapsgrunnlag, og at kunnskapsgrunnlaget den gang ikke ga kommunen noen holdepunkter for å vurdere 

situasjonen annerledes, selv om dette i ettertid viste seg å være en feil vurdering og det gikk et skred. 

307 Relevante deler av mindretallets votum lyder: "Mindretallet mener at når man i ettertid kan konstatere at det har skjedd 

overgrep og at barnevernet har gjort feilvurderinger, vil man gjerne i etterpåklokskapens klare lys også se hvordan dette kunne 

ha vært avverget. Handlingsalternativer som sannsynligvis ville avverget de overgrepene A ble utsatt for av stefaren, er etter 

mindretallets syn ikke lett å se i denne saken, heller ikke i etterkant. Samlet sett viker mindretallet tilbake for å fastslå at 

barnevernet begikk tjenestefeil i denne saken som rammes av bestemmelsene i straffeloven §§ 171 eller 172. Mindretallet ser 

ikke bort fra at det i noen tilfeller kan skje så alvorlig svikt i barnevernet at det er grunn til å gripe til samfunnets mest alvorlige 

sanksjon – straff – overfor enkeltpersoner eller kommunen. Det er imidlertid ingen eksempler på dette hittil i rettspraksis. Det 

norske barnevernet gjør utvilsomt feil, slik det er blitt belyst i nyere rettspraksis fra EMD, tilsynssaker og sivile erstatningssaker. 

Men det er en etat med svært stort ansvar som konstant må balansere på en smal sti mellom å gjøre for lite og gjøre for mye. 

Å belegge denne virksomheten med straffansvar bør etter mindretallets syn forbeholdes de klare tilfellene av alvorlig svikt, for 

eksempel der barnevernet vet eller bør vite at små barn som er prisgitt sine omsorgspersoner utsettes for alvorlig omsorgssvikt 

eller overgrep i hjemmet, men likevel ikke foretar seg noe. Mindretallet mener videre at selv om man legger flertallet vurderinger 

under skyldspørsmålet til grunn og finner at vilkårene for straff etter straffeloven § 172 er oppfylt, så bør foretaksstraff etter 

straffeloven § 27 jf. § 28 ikke ilegges i dette tilfellet. Det vises til det som nettopp er sagt. Etter mindretallets syn er det ikke 

grunnlag for å rette sterke bebreidelser mot kommunen i en så komplisert sak som dette, jf. bokstav b i § 28. Lovbruddet er ikke 

begått for å fremme barnevernets/kommunens interesser og ingen av disse har oppnådd noen fordeler, jf. bokstav c og d. I en 

sak som den foreliggende kan mindretallet ikke se at foretaksstraff vil ha noen preventiv virkning, jf. bokstav a." 

308 Slik dette også fremgår av mindretallets votum sitert ovenfor (ibid.). 
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offentligrettslig myndighet tildelt ved lov, forskrift eller et annet kompetansegrunnlag. Det 

offentliges privatrettslige disposisjoner faller utenfor. 

I tillegg til selve det å treffe vedtak kan myndighetsutøvingen gjelde forberedelse av vedtak. 

En underordnet saksbehandler som forbereder et vedtak, kan for eksempel straffes dersom 

han i strid med loven foreslår å innvilge en søknad fra en slektning. Også andre former for 

håndheving av lover og forskrifter omfattes, og det samme gjelder faktiske handlinger under 

gjennomføringen eller iverksettelsen av vedtak. 

Videre omfatter lovforslaget den som bistår ved utøving av offentlig myndighet. Alternativet 

omfatter personer som utøver ulike former for støttefunksjoner som er nært tilknyttet 

myndighetsutøvingen. Det gjelder for eksempel kontorpersonale som ikke selv utøver 

offentlig myndighet, men hvis arbeidsoppgaver er nært tilknyttet myndighetsutøvingen. 

Tilsvarende kan gjelde systemadministratorer og arkivpersonale. Derimot vil neppe 

resepsjonsvakter eller renholdspersonale omfattes. Deres oppgaver er normalt ikke så nært 

knyttet til myndighetsutøving at det er grunn til å etablere et straffansvar."309 

At det er "utøving av offentlig myndighet" i forvaltningslovens forstand som omfattes, er naturlig i lys 

av bestemmelsens formål om å hindre myndighetsmisbruk. Det er i tilfellene der staten opptrer som 

myndighetsutøver – og utøver sin "høyhetsrett" – overfor borgerne i form av typisk vedtak (og 

undertiden handlinger) bestemmende for privatpersoners rettigheter og plikter, at det er særlig viktig 

å verne om tilliten til offentlig myndighet. Borgerne vil ofte ha en straffesanksjonert plikt til å 

etterkomme ulike vedtak, pålegg eller forbud truffet av representanter for offentlige myndigheter, eller 

det kan dreie seg om avgjørelser av stor betydning for den enkeltes rettigheter eller plikter. Derfor er 

det, som det fremgår av forarbeidene, viktig at "borgerne har tillit til at makten til å anvende offentlig 

myndighet ikke misbrukes".310 For å bidra til  å sikre denne tilliten har derfor lovgiver ansett det 

nødvendig å kunne straffe misbruk av (§ 173) eller grove feil under (§§ 171 og 172) offentlig 

myndighetsutøving. 

Utenfor tilfellene der tjenestepersoner ikke utøver offentlig myndighet, så gjør ikke de samme 

hensynene til å forebygge pliktbrudd seg gjeldende. 

9.5 Ordlyden "sin tjenesteplikt" 

Straffeloven § 173 bokstav c rammer tilfeller der myndighetsutøveren "bryter sin tjenesteplikt med 

alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge".  

Både aktive handlinger og unnlatelser kan rammes.311 "[A]lvorlig ulempe eller skade" kan både omfatte 

menneskelige og materielle skader. Tjenesteplikten kan følge av lov, forskrift, arbeidsavtale, instruks 

eller pålegg fra overordnede.312  

Ordlyden "sin" tilsier at tjenesteplikten må påhvile vedkommende, og slik ha et konkretisert eller 

individualisert preg. Det vil for eksempel ikke være naturlig å se det slik at en plikt som påhviler en 

kommune generelt, som naturskadeloven § 20, i seg selv kan pålegge en plikt på enhver 

kommuneansatt i forståelsen av "sin tjenesteplikt" i straffeloven § 173. 

                                                      

309 Ibid. s. 337 (kommentarene er direkte rettet mot tilsvarende begrep i straffeloven § 171, men må forstås likt for § 173, se 

tilsvarende i Matningsdals merknader til bestemmelsen på juridika.no. 

310 I tillegg til Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) s. 233–234 (sitert over), se NOU 2002: 4 s. 311 som den siterte delen her strammer fra. 

311 Ibid. s. 337. 

312 Ibid. s. 337–338. 
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Ordlyden må også leses i lys av formålet om å hindre myndighetsmisbruk og i lys av skyldkravet om 

forsett. Det er situasjonene der den enkelte myndighetsutøver (polititjenestemann, saksbehandler mv.) 

har fått tildelt en myndighet eller makt, og så forsettlig misbruker denne, som bestemmelsen har for 

øye (den "utro" tjeneren). Et eksempel er hvis en offentlig tjenestemann i strid med regelverket ikke 

innvilger en person byggetillatelse,313 for eksempel fordi han misliker vedkommende. Den type 

forsettlig myndighetsmisbruk vil kunne være svært skadelig for tilliten til offentlig myndighetsutøving. 

Det vil også være en situasjon der straff som virkemiddel kan være viktig, ettersom dette kan være 

ulovlige handlinger som er enkle å utføre, men har lav oppdagelsesrisiko. Allmennpreventive hensyn 

gjør seg derfor tungt gjeldende. 

I vurderingen av om en tjenestemann har brutt sin tjenesteplikt, følger det av rettspraksis og juridisk 

teori i tilknytning til den tidligere straffeloven (1902) § 324, som § 173 er parallellen til, at en unnlatelse 

bare er straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å utføre tjenesteplikten.314 I 

tilfeller der en unnlatelse skyldes en belastet arbeidssituasjon vil en "åpenbart" ikke kunne straffe 

vedkommende. Bakgrunnen for begrensningen kan forstås i at bestemmelsens formål ikke gjør seg 

gjeldende i de tilfellene der manglende kapasitet er årsaken til unnlatelsen – og dette gjelder selv om 

unnlatelsen skjer forsettlig. 

Denne begrensningen kaster også lys på bestemmelsens virkeområde generelt, siden den viser at det 

er forsettstilfellene i form av vond vilje en har for øye (det er de som er så skadelige for tilliten at de 

bør straffes), ikke tilfellene der en unnlatelse skyldes andre forhold som ressurser, feilprioriteringer 

mv. 

9.6 Rettspraksis som belyser bestemmelsens innhold 

Det er lite rettspraksis knyttet til myndighetsmisbruksbestemmelsene, både før og etter innføringen av 

den nye straffeloven. I forarbeidene fremgår det at parallellen i straffeloven (1902) § 324 ble lite brukt 

i praksis, og at de forhold som ble omfattet av paragrafen nesten alltid ble gjort opp ved tjenstlige 

reaksjoner og ikke straff.315 Dette er også et generelt signal å merke seg når det gjelder bruken av 

"kan"-skjønnet og hvorvidt foretaksstraff bør ilegges, se nærmere omtale nedenfor, herunder om 

bruken av foretaksstraff mot forvaltningsorganer, der det i forarbeidene fastslås at dette antas å være 

"lite aktuelt i praksis, i hvert fall når det gjelder feil under utøvelse av forvaltningsmyndighet".316 

På lovdata.no er det ingen dommer om straffeloven § 173.317 Det er en del rettspraksis om de mildere 

og relaterte straffebudene i §§ 171 og 172. Mange av sakene angår pliktbrudd fra polititjenestemenn 

og -kvinner. 

Gjennomgående illustrerer disse sakene at bestemmelsenes anvendelsesområde ligger på en helt 

annen kant enn det en står overfor i siktelsen. Siktelsen angår en uklar, kortfattet og ikke presisert plikt 

som hviler på en kommune generelt og ikke på noen tjenestepersoner spesielt. Sakene fra rettspraksis 

handler derimot gjennomgående om brudd på klare plikter som hviler på den enkelte, og det handler 

om pliktbrudd av grov karakter. Det handler om "utro" tjenestepersoner som bryter sin plikt overfor 

forvaltningsorganet/arbeidsgiveren og utnytter den myndigheten de er betrodd.  

                                                      

313 Eksempel fra forarbeidene, ibid. s. 339  

314 Matningsdal lovkommentar på juridika.no til straffeloven (1902) § 324 note 3.1, som viser til Rt. 1988 s. 189 der det uttales 

at det i vurderingen av om § 324 er overtrådt, "må […] tas hensyn til de arbeidsvilkår som vedkommende tjenestemann har" (s. 

190). 

315 NOU 2022: 4 s. 311. 

316 Se Ot.prp. nr. 27 (1990–1991) s. 30 og nærmere omtale i punkt 13 nedenfor. 

317 I skrivende stund per april 2022. 
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De to eneste avgjørelsene fra Høyesterett, som begge angår polititjenestemenn og klare brudd på 

påtaleinstruksen, er illustrerende. 318  

I HR-2018-1784-A hadde en politietterforsker sendt tekstmeldinger til siktede om hvordan han skulle 

forklare seg i politiavhør for å få saken henlagt. Dette ble ansett for å være i brudd med straffeloven 

§ 171. Det var ikke tema for Høyesterett om forholdet kunne falle innenfor den strengere § 173. 

Høyesterett uttaler om vurderingen av § 171: 

"Jeg tar avslutningsvis stilling til om As handlemåte rammes av straffeloven § 171 som 

gjelder den som «ved utøving av offentlig myndighet ... grovt bryter sin tjenesteplikt». 

Jeg finner det klart at A sendte tekstmeldingene i sin egenskap av å være polititjenestemann. 

De var basert på hans tilknytning til lensmannskontoret og den konkrete etterforskningen. 

Etter mitt syn er det heller ikke tvilsomt at A ved denne handlemåten brøt sine tjenesteplikter. 

Fremgangsmåten er helt i strid med straffeprosesslovens og påtaleinstruksens regler om 

hvordan etterforskningen skal foregå, jf. blant annet straffeprosessloven § 226 første ledd 

bokstav a og b, samt tredje ledd, straffeprosessloven § 232 og påtaleinstruksen § 8-1 første 

og andre ledd, samt § 8-2 første og andre ledd. Dette er sentrale regler om etterforskningen. 

Bruddet på tjenesteplikten var også grovt. Atferden var – ut fra situasjonen og relasjonen 

mellom A og B – egnet til å svekke kvaliteten på den etterforskningen som gjensto. Kontakten 

og de rådene som ble gitt, er også egnet til å svekke tilliten til politiets evne og vilje til 

etterforskningen av straffbare forhold."319 

I Rt. 2015 s. 1170 ble en politioverbetjent dømt for overtredelse av straffeloven (1902) § 325 første 

ledd nr. 3 om utilbørlig opptreden. Forholdet ble også ansett for å gå inn under straffeloven (2005) 

§ 171. Tiltalte, som var politioverbetjent, hadde i strid med politiinstruksen § 5-2 kommet med 

sjikanerende uttalelser overfor en kvinnelig arrestant, og i strid med politiinstruksen § 3-1 fremsatt en 

usann påstand overfor arrestanten.  

Høyesterett viser først til terskelen for "utilbørlig opptreden" (som ble ansett å svare til dagens terskel 

for grovt brudd i § 171 flg.) og fastslår at "det [må] være adskillig rom for uheldig skjønn og 

feilvurderinger ved valg av handlemåte og virkemidler, uten at det skal medføre straffansvar" og at det 

er "de kvalifiserte brudd på normene som gjelder for tjenesten, som rammes av straffeloven". Det vises 

også tilbake til tidligere uttalelser fra rettspraksis om at det "skal ganske mye til før en kritikkverdig 

opptreden anses som utilbørlig" og at det er "et relativt strengt vilkår".320 

Høyesterett kom til at utsagnene, som ble fremsatt over tid og uten at det forelå noe tjenstlig behov, 

utgjorde utilbørlig opptreden. Det ble også vist til at selv om arrestanten var aggressiv, så var 

situasjonen verken uoversiktlig eller spesielt vanskelig, og at uttalelsene kom for å "ta igjen" overfor 

arrestanten og bidro til en "unødvendig eskalering". Det ble også vist til at polititjenestemannen "klart 

brøt" politiinstruksen, og at dette var bestemmelser som "alle politifolk måtte forutsettes å være godt 

kjent med", og som ga uttrykk for "grunnleggende forventninger som samfunnet har til politiet".321 

                                                      

318 Rt-2015-1170 (spørsmålet ble vurdert ut fra daværende strl. 1902 § 325 første ledd nr. 3 om "utilbørlig forhold") og HR-2018-

1784-A. 

319 HR-2018-1784-A avs. 58–60: 

320 Rt. 2015 s. 1170 avs. 23 og 24 med henvisning til uttalelser fra Rt. 1995 s. 1195, Rt. 1985 s. 621 og Bratholm/Matningsdals 

kommentarutgave til straffeloven. 

321 Ibid. avs. 25, 27 og 32. 
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Utenfor politiområdet er det noen saker i underrettspraksis. I LB-2018-147120 hadde sjef for juridisk 

kontor i NAV søkt uberettiget i sakene til naboer, venner, uvenner, familie mv. Hun ble tiltalt og dømt 

etter straffeloven (1902) § 324 og straffeloven (2005) § 171.  

Lagmannsretten viser til at en her er i kjernen av det lovgiver ønsker å ramme, og saken er illustrerende 

for virkeområdet og formålet med § 171 (og følgelig også illustrerende for virkeområdet og formålet til 

§ 173): 

"Retten mener man i denne saken er i kjernen av handlinger som kan undergrave tilliten til 

offentlig myndighetsutøvelse. Arbeids- og velferdsdirektoratet er avhengig av allmennhetens 

tillit ved mottak av informasjon fra borgerne. Informasjonen er ofte utpreget sensitiv. Den kan 

for eksempel omhandle helsetilstand, familieforhold eller personlig økonomi. Borgerne skal 

kunne stole på at opplysningene som gis direktoratet ikke tilflyter uvedkommende. Retten 

mener saken befinner seg på et område hvor allmennpreventive hensyn gjør seg særlig 

sterkt gjeldende. Dette gjelder desto mer fordi det er tale om ulovlige handlinger som typisk 

er enkle å utføre, men har lav oppdagelsesrisiko. Retten mener denne saken er et eksempel 

på dette. 

I skjerpende retning legger retten betydelig vekt på at tiltalte hadde en høy stilling i 

direktoratet. Dette har betydning for forventningene som stilles til tjenestemannen. Som leder 

av juridisk seksjon var tiltalte en av direktoratets mest betrodde og autoritative jurister. Dette 

ga seg utslag i hennes brede tilgang til direktoratets databaser. Som følge av hennes ansvar 

for trygdesaker i lagmannsretten, hadde hun – i motsetning til de langt fleste i direktoratet – 

verken stedlige eller saklige begrensninger i sin tilgang til sakssystemet." 

De ovennevnte sakene dreier seg altså om relativt åpenbare og grove pliktbrudd på klare og velkjente 

plikter for den det gjelder, og at vedkommende bryter sine plikter som vedkommende er betrodd 

overfor sin arbeidsgiver (forvaltningsorganet); som igjen kan bidra til at tilliten til forvaltningsorganet 

forvitrer.  

Det er også verdt å merke seg at i ingen av sakene var det noe tema for retten om foretaksstraff burde 

ilegges. 

9.7 Subsumsjon: gjerningsbeskrivelsen i § 173 er ikke oppfylt 

Siktelsen angår ikke forhold som omhandler myndighetsutøving i forvaltningslovens tradisjonelle 

forstand. Siktelsen knytter seg ikke til noen enkeltvedtak eller utøvelse av statens "høyhetsrett" overfor 

borgerne, verken gjennom vedtak eller ved håndhevelse av lover/forskrifter eller ved faktiske 

handlinger under gjennomføringen av vedtak. 

Det fremstår følgelig anstrengt å plassere situasjonen inn under ordlyden "under utøving av offentlig 

myndighet", herunder tolket i lys av bestemmelsens formål slik dette fremgår av forarbeidene, om å 

verne mot offentlig myndighetsmisbruk og sikre allmennhetens tillit til offentlig myndighetsutøving. 

Ordlyden må leses med skyldkravet om forsett i mente.  

Lignende fremstår det anstrengt å si at noen her har brutt "sin tjenesteplikt" på en "grov" måte (som 

nevnt følger det av forarbeidene og sammenhengen med § 171 at pliktbruddet må være grovt, selv 

om det ikke følger av ordlyden direkte). 

Den underliggende plikten som påligger kommunen etter naturskadeloven § 20 ("nødvendige 

sikringstiltak"), er svært uklar og ikke nærmere konkretisert eller gitt veiledning om. Det helhetlige 

rettskildebildet tilsier at bestemmelsen må tolkes innskrenkende til ikke å innebære noen plikt for en 

kommune til å utføre sikringstiltak mot eksisterende bebyggelse, slik dette er lagt til grunn både i 
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underrettspraksis og i NOU 2022: 3.322 Følgelig er det vanskelig å se for seg hva plikten her er, og 

dermed enda vanskeligere å se for seg at det skulle være noe brudd på en plikt, og atter enda 

vanskeligere å se for seg at det skal dreie seg om noe grovt brudd på en plikt. 

For at det skal dreie seg om et grovt pliktbrudd, må det som nevnt dreie seg om et grovt avvik fra 

korrekt handlemåte, og det vil være adskillig rom for dårlig skjønn og faglige feilvurderinger. Det er 

ifølge Høyesterett ikke tilstrekkelig at atferden er kritikkverdig; det skal ganske mye til før kritikkverdig 

atferd rammes. Det er langt fra situasjonen her. Vurderingen skal videre ikke gjøres ut fra 

etterpåklokskap, men forholdene på handlingstidspunktet. Gjerdrum-ulykken representerer et tydelig 

skille før og etter for kunnskapsgrunnlaget og risikovurderingen for leirskred. Kommunens oppfølging 

var i tråd med datidens kunnskapsgrunnlag og etablerte metode. Til bildet hører det også at kommuner 

er prisgitt sentrale myndigheters vurderinger og prioriteringer, herunder faresonekartene fra 

fagmyndighetene. Feil i faresonekart og nasjonal metode for risikovurderinger for skred er ikke noe en 

kommune kan svare for. Gjerdrum-utvalget har anbefalt at det utarbeides en ny type faresonekart som 

er langt mer presis hva gjelder faresoner, og som tar inn over seg lærdommen fra Gjerdrum-skredet 

om at skred kan krysse faresoner og ha en lang sideveis utbredelse. Generelt er dette et område som 

Stortinget og sentrale myndigheter har grovt nedprioritert både når det kommer til finansiering, 

regulering, veiledning, forskning, utdanning mv.323 Og som både Gjerdrum-utvalget og Riksrevisjonen 

indikerer gjennom sine vurderinger og anbefalinger, så er dette et ansvar som sentrale myndigheter 

må svare for, og ikke kommunene eller en enkeltstående kommune. 

Videre er plikten etter naturskadeloven § 20 lagt på kommunen. Det er ikke en plikt som er konkretisert 

nedover til den enkelte tjenestemann, og slik er situasjonen noe vanskelig å forene med ordlyden "sin" 

tjenesteplikt. Situasjonen skiller seg følgelig fra typetilfellene der en tjenestemann misbruker den 

myndighetene han er betrodd av forvaltningsorganet/kommunen, og slik bryter "sin" tjenesteplikt 

overfor forvaltningsorganet/kommunen ("den utro tjeneren"). Illustrerende er eksemplene fra 

rettspraksis med NAV-lederen som uberettiget søker i NAV-sakene til bekjente (LB-2018-147120) eller 

en polititjenestemann som bryter den instruks han/hun er pålagt gjennom påtaleinstruksen. 

NAV-saken illustrerer en type lovbrudd som er enkelt å utføre, har lav oppdagelsesrisiko, og der tilliten 

til myndighetsutøvingen kan bli svært skadelidende. Allmennpreventive hensyn begrunner derfor straff 

der. Men dette er hensyn som ikke gjør seg gjeldende for siktelsen her. Situasjonen skiller seg videre 

fra det bildet som rettspraksis tegner opp av anvendelsesområdet, der mange av sakene angår 

polititjenestemenn som relativt åpenbart bryter en velkjent tjenesteplikt som er konkretisert og 

tilgjengeliggjort gjennom instruks, og der det handler om offentlig myndighetsmisbruk, som er det § 

173 er ment å verne mot ifølge både forarbeider og bestemmelsens overskrift. Situasjonen siktelsen 

angår, dreier seg på ingen måte om et tilfelle av offentlig myndighetsmisbruk. 

Oppsummert fremstår det av flere grunner svært anstrengt å plassere situasjonen her innenfor 

ordlyden i straffeloven § 173. Videre taler formål, forarbeider og rettspraksis klart mot at dette er en 

situasjon som omfattes av bestemmelsen. Hensynet til lovkravet (legalitetsprinsippet) tilsier dermed 

at straff ikke kan ilegges. 

Wiersholms vurdering er følgelig at den objektive gjerningsbeskrivelsen i § 173 ikke er oppfylt.  

Dermed er også dette til hinder for foretaksstraff etter straffeloven § 27 ettersom vilkåret om at et 

straffebud skal være overtrådt, ikke er oppfylt. 

                                                      

322 Se nærmere under punkt 6 

323 Se nærmere under punkt 2 ovenfor. 
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10. BETRAKTNINGER OM UAKTSOMHET SOM SKYLDKRAV 

10.1 Innledning 

Gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 173 er som redegjort for ovenfor, ikke oppfylt. Dette er til hinder 

for foretaksstraff alene. 

Videre mener Wiersholm som redegjort for at skyldkravet for å straffe et foretak etter straffeloven § 173 

er forsett. Ingen har i denne saken opptrådt forsettlig på vegne av kommunen.324 Dette er også til hinder 

for foretaksstraff, mens straffeloven § 3 er til hinder for anvendelse av § 150 første ledd a, jf. fjerde 

ledd. 

Alle disse forholdene tilsier at det ikke er nødvendig i denne saken å foreta noen vurdering av om 

minste grad av skyld, uaktsomhet, har blitt oppfylt. Wiersholm vil likevel subsidiært knytte noen 

betraktninger til uaktsomhet i det videre. 

10.2 Hendelser før og etter 2015 – forholdet til forsettkravet etter straffeloven (1902) § 48a 

Før Wiersholm går nærmere inn på den subsidiære uaktsomhetsvurderingen, er det viktig å gi noen 

betraktninger til betydningen av at straffeloven (1902) § 48a utvilsomt krevde at det underliggende 

skyldkravet i straffebudet måtte være oppfylt for å straffe et foretak.325 Dette kravet er dermed til hinder 

for å anvende parallellen til straffeloven § 173, nemlig straffeloven (1902) § 324, i siktelsens tidsrom 

17. april 2008 til 1. oktober 2015. Videre er straffeloven § 3 første ledd første punktum og 

tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 til hinder for at straffeloven § 173 kan anvendes på forhold 

forut for 1. oktober 2015. I forlengelsen har straffeloven § 3 og tilbakevirkningsforbudet betydning for 

vurderingen av i hvilken grad hendelser før 2015 kan innberegnes i en eventuell uaktsomhetsvurdering 

som gjøres etter 2015, under den subsidiære forutsetning at det skulle være tilstrekkelig med 

uaktsomhet for i dag å straffe et foretak etter § 173.  

Dersom det nevnte kravet om forsett, som følger av straffeloven § 48a, de facto skal få den 

betydningen for siktede som straffeloven § 3 og tilbakevirkningsforbudet krever, så er det nærliggende 

å vurdere det slik at det må ha stor betydning for i hvilken grad kunnskap, hendelser og opptreden før 

2015 kan inkluderes i en vurdering av om en opptreden etter 2015 har vært uaktsom. Det er høyst 

uklart om og i hvilken grad tidligere hendelser vil kunne spille inn i en vurdering av uaktsomhet for 

tidsperioden etter 2015. I alle tilfeller vil hendelser forut for 2015 måtte spille inn i vurderingen med en 

betydelig lavere styrke, og det vil stilles helt andre krav til å bevise hvorfor slike hendelser også har 

vært relevante etter 2015. Hensynet til EMK artikkel 7 og "mental link" mellom den straffbare 

handlingen og gjerningspersonen har som nevnt også betydning i denne sammenheng. Et 

kumulasjonsansvar strekkes svært langt både hva gjelder tidsperiode og krets av mennesker.326 

10.3 Generelt om kravet til uaktsomhet 

Kravet til uaktsomhet følger av straffeloven § 23, som lyder: "Den som handler i strid med kravet til 

forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er 

uaktsom".327  

                                                      

324 Uten at det har betydning for vurderingen, kan det kort legges til at det både i juridisk teori og rettspraksis er lagt til grunn at 

forsett ikke kan kumuleres, se nærmere under 8 ovenfor. 

325 Se nærmere under punkt 8 ovenfor. 

326 Ibid. 

327 Uaktsomhet var ikke lovfestet i gammel straffelov (1902), men skyldformen var utpenslet i rettspraksis. Bestemmelsen 

videfører gjeldende rett fra før lovendringen i 2015, og rettskilder tilknyttet straffeloven 1902 har følgelig fortsatt relevans, se 

Ot.prp. nr.90 (2003–2004) s. 426.  
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Uaktsomhetsvurderingen deles altså i to vilkår, men med noe glidende overganger: Handlingen (eller 

unnlatelsen) må for det første avvike fra forsvarlig opptreden; og for det andre må gjerningspersonen 

kunne bebreides for ikke å ha handlet annerledes. Uaktsomheten kan være bevisst (bevisst risiko i 

håp om at det skal gå bra) og ubevisst (manglende oppmerksomhet).328 

Det første vilkåret er objektivt og handler om rolleforventninger om hvordan en alminnelig og fornuftig 

person (her: en kommune av sammenlignbar størrelse og sammenlignbare forutsetninger) ville 

opptrådt i samme situasjon. Av forarbeidene fremgår det at i den objektive vurderingen av om 

handlingen fraviker de krav som stilles til forsvarlig opptreden, må det først klarlegges hva som er 

normen for aktsom opptreden, og deretter vurderes om normen er fraveket i det konkrete tilfellet. Ved 

fastsettelsen av normen må det ifølge forarbeidene legges vekt på om atferden på det aktuelle 

livsområdet er regulert gjennom lovgivning, forskrifter, sedvaner eller rettspraksis, jf. ordlyden "på et 

område".329 

Det andre vilkåret er subjektivt: I vurderingen av om lovbryteren kan bebreides, er det sentrale temaet 

om det finnes forhold som gjør at personen – selv om han har handlet i strid med normen for forsvarlig 

atferd – likevel ikke kan klandres.330 Manglende bebreidelse er særlig aktuelt der feilen skyldes 

uforskyldte mangler snarere enn manglende oppmerksomhet: Gjerningspersonen er straffri hvis han 

har gjort så godt som han ut fra sine forutsetninger kunne.331 

Nærmere om særlig første vilkår: Det er ikke slik at ethvert avvik fra normen er nok til å konstatere 

uaktsomhet. Ifølge forarbeidene er en "noe klanderverdig opptreden som foranlediger bare liten 

bebreidelse for mangel på aktsomhet", ikke straffbar.332 Det er rom for feil og glipper.333 

Uaktsomhetsterskelen kan også variere ut fra hvilket straffebud som er overtrådt. Noen straffebud 

retter seg direkte mot uforsiktig opptreden i bestemte situasjoner, slik som straffeloven § 188 om 

uforsiktig omgang med skytevåpen og eksplosiver. I slike tilfeller vil terskelen kunne være lavere enn 

for straffebud som også markerer konsekvensene av den uforsiktige opptredenen. I sistnevnte tilfeller 

er det også en forutsetning at det er en årsakssammenheng mellom uaktsomheten og konsekvensen; 

gjerne omtalt som at konsekvensen må har vært påregnelig for gjerningspersonen.334 Et eksempel på 

et straffebud som rammer sistnevnte, vil være straffeloven § 173, som krever at 

myndighetsmisbruket/tjenestefeilen kan ha en alvorlig konsekvens som følge. Også av andre grunner 

indikerer § 173 (og tidligere § 150) at det må kreves noe mer enn alminnelig uaktsomhet, se nedenfor. 

For å konstatere straffbar uaktsomhet kreves det en større grad av uaktsomhet enn det som kreves 

for å utløse et sivilrettslig erstatningsansvar.335 En kan her merke seg rettspraksis knyttet til kommuners 

ansvar etter plan- og bygningsloven som viser at det skal en god del til før brudd på plan- og 

bygningsloven er erstatningspliktige på dette området.336 Dette gjelder da attpåtil et område som er 

velregulert gjennom lovgivning, forskrifter mv., slik forarbeidene viser til som viktig i 

                                                      

328 Ot.prp. nr.90 (2003–2004) s. 426. 

329 Ibid., se også HR-2019-497-A avs. 25. 

330 Ibid. 

331 Andenæs, Rieber-Mohn, Sæther, Alminnelig strafferett (2016) s. 248. 

332 Ot.prp. nr.90 (2003–2004) s. 427. 

333 F.eks. Gröning, Husabø og Jacobsen, Frihet, forbrytelse og straff (2019) s. 273. 

334 F.eks. Rt. 1963 s. 744 og Rt. 2001 s. 890. 

335 Jf. Rt. 2013 s. 312 avs. 15. 

336 Som omtalt ovenfor i utredningens del om naturskadeloven § 20 
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uaktsomhetsvurderingen. For sikring av eksisterende bebyggelse finnes det derimot ingen veiledning 

i verken lov, forskrift mv. om hva som kreves. 

Vurderingen må foretas ut fra de faktiske omstendighetene på handlingstidspunktet, jf. straffeloven 

§ 25 første ledd, herunder for eksempel hvordan en konkret risiko fortonte seg på 

handlingstidspunktet. Hvordan risikoen faktisk endte opp med å materialisere seg, er uten betydning.337 

Det må også tas hensyn til andre aktørers og personers bidrag til risikoen, hendelsen og årsaksbildet. 

I Rt. 2013 s. 312 understreker for eksempel Høyesterett at en oppdragsgiver som har betrodd et arbeid 

til kompetente folk, som et utgangspunkt må kunne stole på at disse opptrer forsvarlig.338 

Et sammenfattet spørsmål som må kunne besvares bekreftende for at man skal kunne vurdere en 

handling som uaktsom, er at gjerningspersonen både kunne og burde innse, på handlingstidspunktet, 

at det forelå risiko for den aktuelle interessekrenkelsen,339 og at dette medførte at gjerningspersonen 

burde handlet annerledes. Et eksempel fra rettspraksis på at de tiltalte ikke kunne klandres for sin 

faktiske villfarelse om risikoen, og at de slik sett ikke burde handlet annerledes, finnes i Rt. 1987 s. 

217, som nettopp gjaldt spørsmål om straffeloven § 150 første ledd bokstav a, jf. fjerde ledd. Dommen 

omtales nærmere nedenfor i tilknytning til § 150. Under et rivningsarbeid falt en bygningsfasade ned 

på gaten og traff forbipasserende. Dette fikk blant annet den følge at tre barn omkom. Ulykken skyldtes 

en konstruksjonssvakhet som de tiltalte ikke kjente til og heller ikke hadde grunn til å regne med. 

Dermed forkastet Høyesterett anken over lagmannsrettens frifinnende dom.340 

For et foretak, som en kommune, kan et uaktsomhetsansvar kumuleres; spørsmålet er om en eller 

flere som har handlet på vegne av kommunen samlet sett har opptrådt uaktsomt, jf. ovenfor om 

straffeloven § 27. 

10.4 Subsumsjon uaktsomhetsvurdering 

Kommunen har av flere grunner ikke opptrådt uaktsomt i denne saken.341 Med dette menes altså at en 

eller flere personer som har handlet på vegne av kommunen, ikke har handlet uaktsomt verken alene 

eller kumulert. 

Først og fremst er det helt sentralt at Gjerdrum-skredet representerer et tydelig før og etter på dette 

"området", jf. straffeloven § 23, både når det kommer til kunnskap og oppmerksomhet om skredrisiko, 

herunder kunnskap om at skred kan krysse faresonegrenser. Dette representerer en ny lærdom og et 

viktig læringspunkt fra skredet.342 Gjerdrum kommunes oppfølging og vurdering av henvendelsene i 

siktelsen og risikoen en her sto overfor, må vurderes i lys av kunnskapsgrunnlaget og risikobildet den 

gang. 

Slik Gjerdrum-utvalget har fastslått, var det ikke forutsigbart for kommunen at erosjon i Tistilbekken 

kunne oppstå og forårsake et skred som krysset faresonegrenser, og som forplantet seg helt opp til 

Nystulia, med så store konsekvenser som skredet faktisk fikk.343 De geotekniske karleggingene som 

ble gjennomført, var gjort av NGI, som ikke oppdaget denne risikoen. NGI har vært involvert i store 

                                                      

337 Se f.eks. også LB-2021-25070 og Rt. 2005 s. 257, som omtalt ovenfor i utredningen. 

338 Rt. 2013 s. 312 avs. 28. Dommen omtales nærmere nedenfor under punkt 13. 

339 Jf. f.eks. Rt. 2009 s. 299 avs. 22. 

340 Se nærmere omtale av dommen under punkt 11. 

341 Forholdene som omtales nedenfor i dette punktet baserer seg på forhold redegjort for i andre deler av utredningen, særlig 

utredningens punkt 2 til punkt 4. For nærmere beskrivelse og omtale vises det til disse delene. 

342 Se bl.a. NOU 2022: 3 s. 131. 

343 Gjerdrum-utvalget delrapport 1, s. 137. 
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deler av risikovurderingene og utbyggingene av Nystulia og andre områder som har blitt bygget ut i 

Gjerdrum kommune. I tillegg var NGI involvert i tilknytning til utbyggingen av golfbanen, som også 

knytter seg nært til den aktuelle delen av Tistilbekken der skredet forplantet seg fra. NGI har aldri 

flagget risikoen for at en slik type skred som oppsto, kunne oppstå.  

I januar 2005 utarbeidet NGI på vegne av NVE et program for økt sikkerhet mot leirskred for Gjerdrum 

kommune, der det ble foretatt en inndeling av nye kvikkleiresoner. Kvikkleiresonene anga mulige 

skredfarlige områder, og en sone anga antatt maksimal utbredelse av et skred. To av sonene som 

skredet gikk i, ble i 2009 nedklassifisert til lav faregrad av NGI. Nystulia lå ikke innenfor faresonekartet 

for den aktuelle delen av bekken der skredet startet. Gjerdrum-skredet forplantet seg gjennom tre av 

kvikkleiresonene som var angitt av NGI; noe som forut for Gjerdrum-skredet ikke ble vurdert som mulig 

av NVE, NGI og fagmiljøene. 

Gjerdrum-utvalget har generelt pekt på til dels store mangler når det kommer til kunnskap, 

kompetanse, risikovurderinger, risikokartlegginger, faresonekart samt finansering, veiledning og 

prioritering. Dette er alle mangler som ikke en kommune kan svare for, men som sentrale myndigheter, 

Stortinget og fagmiljøene har ansvaret for. Slik systemet er innrettet i Norge, er kommuner både 

avhengige av og prisgitt kunnskapen, risikovurderingene og faresonekartene som kommer fra sentralt 

hold og fagmiljøene, som blant annet står for geotekniske vurderinger. En kompetanse som kommuner 

i svært liten grad, om noen, verken besitter eller kan forventes å besitte ifølge Gjerdrum-utvalget.  

Når kommunen da forut for Gjerdrum-skredet foretar sine vurderinger og oppfølginger av for eksempel 

ulike henvendelser (som gjengitt i siktelsen), må det forstås i lys av det risikobildet kommunen den 

gang hadde og at dette gjaldt områder som var vurdert av fageksperter. Kommunen må kunne legge 

til grunn de faresonekartene som NGI hadde utarbeidet i regi av NVE, og vurdere en eventuell 

erosjonsproblematikk i et område basert på at dette befinner seg innenfor et faresoneområde, som da 

ikke involverte Nystulia, og følgelig heller ikke representerte noe risiko for Nystulia ut fra faresonekart 

og kunnskapsgrunnlag den gang. 

Når selv fagmiljøene, herunder de som foretok den geotekniske kartleggingen i Gjerdrum kommune, 

ikke ville oppdaget, og ei heller faktisk oppdaget, risikoen, så innebærer dette at det på ingen måte 

kan forventes at en liten kommune burde forstå det. NVE har etter Gjerdrum-skredet varslet at de vil 

gå i gang med å utrede kvikkleiresoner på Romerike grundigere, deriblant 22 av sonene i Gjerdrum. 

Dette illustrerer også at datidens faresonekart i regi av NVE (og utført av NGI) ikke var grundige nok, 

slik både Gjerdrum-skredet har vist og Gjerdrum-utvalget har påpekt.344 

I en uaktsomhetsvurdering må det tas hensyn til andre aktørers bidrag til risikoen og hendelsen. Her 

har det vært en rekke aktører inne i årsaksbildet, der flere altså har hatt en helt sentral rolle. For det 

første må en kommune altså kunne stole på og legge til grunn vurderingene fra fagmiljøene, særlig på 

et så spesielt område som geoteknikk. Hvis disse har mangler, kan ikke en kommune svare for disse. 

Det følger som nevnt av rettspraksis at en må kunne stole på kompetente fagfolk.345 I tillegg til 

ovennevnte om faresonekartlegginger og risikovurderinger fra NGI/NVE, ble for eksempel kommunen 

av NVE anbefalt å begrense steinsetting av det aktuelle bekkeløpet til et minimum for å bevare mest 

mulig av bekken med et naturlig miljø. Kommunen har hatt jevn kontakt med NVE og NGI på ulike 

måter knyttet til det aktuelle området.346 

                                                      

344 Se nærmere under punkt 2 ovenfor. 

345 Se Rt. 2013 s. 312. 

346 Se nærmere under punkt 2 ovenfor. 
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For det andre er området der politiet mener at kommunen burde iverksatt tiltak, ikke kommunens egen 

eiendom, men en privat eiendom. Det er grunneier som har det primære ansvaret for å sørge for at 

egen eiendom er sikker, og for å iverksette sikringstiltak. En grunneier kan ikke rettslig sett fraskrive 

seg dette ansvaret. 

For det tredje var den direkte utløsende årsaken til Gjerdrum-skredet ekstrem nedbør som ikke hadde 

hatt sin parallell på minst et par tiår. Riksrevisjonen peker i sin undersøkelse på at utfordringer knyttet 

til klimaendringer også er noe som har blitt underprioritert fra sentrale myndigheter. 

Alt dette gjør at skredet, og konsekvensene som materialiserte seg, var langt fra påregnelige for 

kommunen, og at årsakskjeden mellom kommunens handlinger og skredet både er lang og svak. Det 

er andre aktører og forhold som har hatt en fremtredende rolle i årsaksbildet. Og mest sentralt, dette 

var ikke en risiko som var forutsigbar med datidens kunnskapsgrunnlag, ikke en gang for fagmiljøene 

og fremfor alt da ikke for en liten kommune med begrensede ressurser som er helt prisgitt 

fagaktørenes vurderinger.  

Uaktsomhetsvurderingen skal ikke skje ut fra etterpåklokskap, og det er uten betydning hvordan 

risikoen faktisk utviklet seg. Mangelen på påregnelighet understrekes også av hvor lang tidsperiode 

det her er snakk om; siktelsen viser til hendelser tilbake i 2008. Altså over 12 år før et skred faktisk 

gikk. Den lange tidsperioden svekker vesentlig en eventuell årsakssammenheng.   

Mangelen på påregnelighet mellom kommunens eventuelle handlinger/unnlatelser og det alvorlige 

skredet som gikk, er alene til hinder for et uaktsomhetsansvar for kommunen. Wiersholm vil likevel gi 

noen ytterligere betraktninger knyttet til hendelsesforløpet. 

Selv om siktelsen kan gi inntrykk av annet gjennom oppramsingen av punkter om såkalte varsler, så 

gjelder forholdene nevnt i siktelsen dokumenter utarbeidet i ulik kontekst og med ulik bakgrunn.347 Det 

faktiske innholdet i en rekke av de såkalte varslene viser at det rent faktisk ikke er tale om noe som er 

naturlig å omtale som et varsel. Flere dreier seg om rapporter som kommunen selv har bestilt, og som 

de facto har vært en del av kommunens oppfølging på området. For øvrig er det enkelte henvendelser 

som knytter seg til lokale utfordringer, men som ikke knytter seg til skredrisiko og hvert fall ikke en 

risiko for den type skred som materialiserte seg. 

Av rapportene som kommunen selv har bestilt, er kommunens egen overordnede ROS-analyse (utført 

av PWC fra 27. juli 2013); der blant annet leirskred inntas som en del av flere generelle risikoer, som 

pandemi, flyulykke, skyte-episode mv. Dette er kun en overordnet, generell risiko-analyse, og at 

leirskred er en generell risiko i Gjerdrum kommune, er helt å forvente, men det er på ingen måte et 

varsel om en konkret risiko for et skred fra det aktuelle bekkeløpet i Tistilbekken og med den type 

utvikling. De generelle påpekningene i ROS-analysen må også forstås i kontekst av at kommunens 

øvrige kunnskapsgrunnlag nevnt over, ikke tilsa at det var noen konkret risiko for et slikt skred. 

Kravene til en ROS-analyse etter sivilbeskyttelsesloven gir heller ikke noen plikter til forebyggende 

tiltak; det handler om å kartlegge risikoer og om å ha en plikt til beredskap når en risiko materialiserer 

seg. Slik Gjerdrum-utvalget og Riksrevisjonen viser til, så er kommuners overordnede ROS-analyser 

generelt av varierende innhold og dybde, blant annet oppfyller kun 2/3-deler av kommunene 

minimumskravene til ROS-analysen. Deres undersøkelser viser også at kommunene i praksis så å si 

alltid baserer seg på risikovurderingene og farekartleggingen fra NVE og fagkonsulentene når det 

gjelder naturfarer og kvikkleirerisiko, og at kommunene verken foretar, og ei heller neppe har 

kompetanse til å foreta, egne undersøkelser av dette.  

                                                      

347 Se nærmere omtale i utredningens punkt 4 om faktiske forhold. 
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Et annet eksempel er at en rettslig utredning fra advokat A fra 10. februar 2016 er inkludert blant 

"varslene" i siktelsen. Dette er en utredning som Gjerdrum kommune selv bestilte nettopp for å få 

utredet kommunens eventuelle ansvar i tilknytning overvannshåndtering i nedbørsfeltet til Tistilbekken, 

og det er altså de facto en del av kommunens forstandige og rimelige oppfølging på feltet. Videre er 

det viktig å lese utredningen helhetlig: Utredningen konkluderer for det første med at kommunen ikke 

har et rettslig ansvar for overvannshåndteringen; og for det andre så verken drøftes eller nevnes 

kommunens eventuelle plikter etter naturskadeloven § 20. Behandlingen i den juridiske utredningen 

kan ikke ses på som noen glipp; naturskadeloven § 20 er knapt behandlet i juridisk teori eller andre 

steder forut for skredet, herunder ikke i veiledere eller i NVEs egen kvikkleireveileder. En kommune 

må også kunne basere seg på fagvurderinger om jus og ansvar. Det er også av betydning at den 

rettslige utredningen er foranlediget av en henvendelse som knyttet seg til overvannsutfordringer, og 

ikke skredutfordringer. Dette er et generelt poeng å merke seg for flere av siktelsens såkalte varsler, 

der flere av disse synes være tatt ut av sin kontekst om hva de faktisk angår. 

Flere andre av henvendelsene inntatt i siktelsen gjelder åpenbart henvendelser med langt mer 

avgrensede og lokale utfordringer for øye enn at det var tale om å varsle om noen risiko for skred, og 

særlig da ikke et skred av det omfanget som oppsto. Alle henvendelsene må forstås i sin kontekst, og 

dette gjør også at luften i stor grad tas ut av dem, herunder meldingen fra grunneier i 2011, som 

tilnærmet samtidig kontaktet kommunen med et ønske om boligutbygging i samme område. Det er på 

ingen måte slik at kommunen gjentakende gjennom årenes gjøres oppmerksom på noen konkret 

erosjon og risiko for den type skred som materialiserte seg, slik siktelsen kan synes å indikere.348 

I forlengelsen er det viktig å understreke at overflatevannutfordringer knytter seg til flere 

problemstillinger. I tillegg til skredfare har overvannshåndtering også en side mot vannkvalitet, 

forurensing, kapasitet på overvannsnettet og oversvømmelser. Begrepene overvann og håndtering av 

overvann, som noen av henvendelsene anvender, knytter seg dermed ikke kun til skredfare, men også 

til flere andre aspekter. Erosjon utgjør også et forurensingsproblem ved at det leder til at masser, 

herunder tungmetaller, blir ført nedover vassdragene. Det er dermed ingen automatikk i at en 

henvendelse som kommunen mottar knyttet til overvannshåndtering, direkte gjelder erosjon i et 

skredrisikoperspektiv.  

Kommunen har fulgt opp alle henvendelser og gjort sine helt rimelige og adekvate vurderinger av disse 

ut fra det risikobildet en den gang sto overfor.349 Her er det altså av betydning at kommunen hele tiden 

gjorde sine vurderinger ut fra et bakteppe av de faresonekart og vurderinger en hadde fra NGI og 

NVE. Kommunen har generelt hatt en relativt jevn kontakt med NVE og NGI på ulike måter knyttet til 

det aktuelle området.350 

Som nevnt innledningsvis er det for uaktsomhetsvurderingens del viktig å klarlegge hva som er normen 

for aktsom opptreden blant andre kommuner av sammenlignbar størrelse og sammenlignbare 

forutsetninger.  

Dette er et område som har vært både uklart, sovende og nedprioritert fra sentrale myndigheter over 

år. Ulikt mange andre lover som pålegger kommuner plikter, som arbeidsmiljøloven eller plan- og 

bygningsloven, så gir naturskadeloven § 20 ingen utfylling eller veiledning om hva en kommunes 

oppgaver eventuelt er etter denne loven. Det er ingen forskrift, ingen veileder og tilnærmet ingen 

rettspraksis. Den rettspraksis som finnes, konstaterer tvert om at kommuner ikke har noen plikt til å 
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foreta tiltak mot eksisterende bebyggelse; det samme har fremgått av stortingsmeldinger. Dette er en 

vurdering som altså både er nærliggende og rimelig ut fra forarbeidene, bestemmelsens bakgrunn og 

det helhetlige rettskildebildet.351 

Dette er med andre ord ikke et område der det gis veiledning om hva som forventes av kommunenes 

opptreden, herunder ingen konkrete krav til rutiner og tiltak. Tvert om tilsier den "veiledningen" som 

finnes, at dette dreier seg om et nedprioritert og sovende område, og at en kommune ikke har noen 

plikter til tiltak rettet mot eksisterende bebyggelse. For eksempel handler NVEs kvikkleireveileder kun 

om kommuners håndtering og tiltak gjennom planprosesser og tiltak for ny bebyggelse. 

Naturskadeloven nevnes ikke. Veilederen er både beskrivende for sentrale myndigheters 

nedprioritering av risiko for eksisterende bebyggelse, og beskrivende for hvor de rettslige virkemidlene 

foreligger: Det er i planprosesser kommuner er gitt sine rettslige verktøy, og det er her en utfyllende 

og gjennomarbeidet regulering eksisterer.  

Undersøkelser viser også at dette er et område som kommuner generelt finner uklart og krevende.352 

I lys av mangelen på finansiering og prioritering fra sentrale myndigheter er dette altså ikke et 

overraskende funn. 

Til bildet hører det også at en kommune er avhengig av de rettslige virkemidlene (f.eks. hjemler til å 

gripe inn på privat eiendom), faktiske virkemidlene (f.eks. kunnskap, veiledning og risikovurderinger) 

og økonomiske virkemidlene (finansiering) de har blitt gitt av Stortinget og sentrale myndigheter. 

Lignende har statlig politikk for øvrig stor betydning for kommunene, både når det kommer til 

finansering, men også prioriteringer, som for eksempel nasjonale retningslinjer og politikk om 

boligutbygging, fortetning og landbruksareal.  

Men sin sentrale plassering nær Oslo og Gardermoen, er Gjerdrum en kommune som har vært under 

omfattende nasjonalt og regionalt press når det kommer til utbygging. Gjerdrum kommune er også en 

betydelig landbrukskommune, noe som også har betydning for arealutnyttelse. Som nevnt er areal en 

knapp ressurs, og dette er en type ressurs der sentrale myndigheter i høy grad har hånden på rattet 

når det gjelder hva som prioriteres og hvordan dette vektes opp mot annen risiko. Som nevnt mener 

Gjerdrum-utvalget at risikoen for eksisterende bebyggelse for kvikkleireskred innebærer en større 

risiko enn det som kan aksepteres. Dette er et ansvar som ligger til Stortinget. 

Gjerdrum-utvalget peker også på at det er behov for bedre metodikk og verktøy for å kartlegge, forstå 

og vurdere skredrisiko og skredutvikling. Utvalget anbefaler deriblant at det etableres et nasjonalt 

system for stedfestet registrering av bekymringsmeldinger og observasjoner knyttet til 

terrengendringer, som eksempelvis inkluderer verktøy for kommunens oppfølging.353 Noe slikt system 

finnes ikke i dag, og dette er ikke noe kommuner generelt har. Det er heller ingen lovbestemt plikt til 

dette for kommuner, for eksempel følger ingen slik plikt av verken plan- og bygningsloven, 

naturskadeloven eller sivilbeskyttelsesloven.  

Hva gjelder rettslige virkemidler, har kommuner i realiteten i dag kun én hjemmel for tiltak rettet mot 

eksisterende eiendom, som følger av naturskadeloven § 21. Den gjelder avståelse av eiendom, som 

er et drastisk tiltak, og som forutsetter en høy terskel for anvendelse. Denne høye terskelen er også 

en viktig del av konteksten når en vurderer kommunens oppfølging her; det var en mangel på reelle 

handlingsalternativer. Det er svært langt fra rett frem å gripe inn på annen manns eksisterende 
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352 Se nærmere under punkt 3.3. 
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eiendom rettslig sett for en kommune. Videre er det en egen terskel for å gripe inn i vassdrag. NVE 

anbefaler i prinsippet at bekker bør være åpne.354 Her kan det derimot legges til at DSB og Sivilforsvaret 

har en påleggsmulighet for at grunneier må iverksette tiltak. En påleggsmulighet som ifølge det DSB 

kjenner til, aldri er blitt brukt. Dette er også illustrerende for at dette er et område med overlappende 

ansvarsforhold og et område som er sovende og nedprioritert. 

Som en del av samme kontekst inngår rekken av plikter, interesser og hensyn som må avveies av en 

kommune i deres forvaltningsvirksomhet, herunder rekken av ulike henvendelser en kommune mottar 

om stort og smått fra innbyggerne både innenfor naturfarer, utfordringer på egen eiendom og annet. 

Kommunene må også følge forvaltningslovens krav til saksbehandling, god forvaltningsskikk og 

alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, slik som krav til likebehandling.355 Dette binder også 

kommuners handlingsrom når det kommer til å iverksette tiltak som eksempelvis begunstiger én 

innbygger og ikke en annen, slik for eksempel et sikringstiltak på en innbyggers eiendom kan 

innebære. Dette er også hensyn som må tas inn i en vurdering, og som vil bidra til å bygge opp en 

terskel for når en kommune kan intervenere på annen manns eiendom. Selv om det med 

etterpåklokskap kan fremstå enklere å si at en kommune kunne handlet annerledes, så er det altså en 

kontekst som gjør at vurderingene i samtid vil se ulike ut og være langt mer sammensatte. En 

kommune må vurdere og handle ut fra det risikobildet som eksisterer, og kommunen har reelt og 

rettslig sett lite mulighet til å gå ut over dette; hvert fall ikke når risikobildet ikke tilsier noe annet. 

Gjerdrum kommune har systematisk gjennom årenes løp fulgt opp risiko knyttet til kvikkleire og rasfare 

i utbyggingsprosesser og kommunalt rammeverk i tråd med kommunens plikter etter plan- og 

bygningsloven og de anbefalinger som er gitt fra NVE og NGI. Når systemet sentrale myndigheter har 

lagt opp, er at det er i planprosesser kommuner skal adressere kvikkleirerisiko, og dette også 

underbygges av både veiledning og lovgivning, så er denne tilnærmingen fra kommunen både naturlig, 

forståelig og rimelig. Mangler i dette systemet må Stortinget og sentrale myndigheter svare for, og ikke 

en enkeltstående kommune, slik dette også reflekteres av Gjerdrum-utvalget og Riksrevisjonens 

vurderinger og anbefalinger. 

Videre har kommunen systematisk fulgt opp henvendelser som kommunen mottar, og foretatt rimelige 

og adekvate vurderinger av disse, slik dette fremgår av gjennomgangen av hendelsesforløpet ovenfor 

i utredningen. 

Systemet som Gjerdrum kommune har hatt for å motta og vurdere henvendelsene som siktelsen 

angår, og for å følge opp disse, har med andre ord vært helt adekvat og i tråd med det rettslige krav 

tilsa, og i tråd med hvordan en forstandig kommune ville håndtert dette. Det er følgelig ingen 

holdepunkter for at Gjerdrum kommunes oppfølging har skilt seg fra den type vurderinger og 

oppfølging en annen kommune av sammenlignbar størrelse og sammenlignbare forutsetninger ville 

foretatt i samme situasjon. Dette innebærer også at kommunen ikke har opptrådt uaktsomt. 

Som nevnt vil uaktsomhetsterskelen påvirkes av det aktuelle straffebudet. Dette har også betydning i 

denne saken. Begge straffebudene i siktelsen gir uttrykk for at det skal mer til enn brudd på en 

alminnelig uaktsomhetsnorm for å rammes av straffebestemmelsene. Paragraf 173 viser til at skylden 

må knytte seg til en form for misbruk av myndighet. Dessuten stilles det krav til et grovt pliktbrudd. Det 

må dreie seg om et grovt avvik fra korrekt handlemåte. Det må blant annet være adskillig rom for 

uheldig skjønn og feilvurderinger før det kan foreligge noe straffesanksjonert brudd på tjenesteplikt.356 

                                                      

354 NVEs veileder nr. 1/2021 til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstilltak. 

355 Se f.eks. Sivilombudets årsmelding, Dokument 4 (2020–2021) s. 34 om kravene til god forvaltningsskikk. 

356 Se nærmere under punkt 9.3 og 9.6 ovenfor 
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Mens straffeloven (1902) § 150 første ledd bokstav a viser til brudd på en "særlig plikt", som også vil 

kreve noe mer enn brudd på en uaktsomhetsnorm.357 

Til sist er det verdt å minne om at det er svært uklart om og i hvilken grad hendelser før 2015 kan 

vurderes inn i en uaktsomhetsvurdering av hensyn til straffeloven § 3 og tilbakevirkningsforbudet, se 

ovenfor. Men dette er slik Wiersholm vurderer det, uansett av underordnet betydning for konklusjonen 

av uaktsomhetsvurderingen i denne saken, ettersom kommunen uansett ikke har opptrådt uaktsomt. 

I den grad dette skulle ha betydning, så taler det i enda større grad mot at kommunen har opptrådt 

uaktsomt.  

Oppsummert så har Gjerdrum kommune ikke opptrådt uaktsomt. Gjerdrum-skredet var ikke en 

påregnelig konsekvens for kommunen. Kommunen har opptrådt i samsvar med det enhver forstandig 

og sammenlignbar kommune på området ville gjort i samme situasjon ut fra datidens 

kunnskapsgrunnlag og risikobilde. En kommune må kunne basere seg på risikovurderinger og 

faresonekartlegginger fra fagaktørene. Også andre forhold taler mot uaktsomhet. 

 

                                                      

357 Se nærmere under punkt 11.3 nedenfor. 
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11. GJERNINGSBESKRIVELSEN I STRAFFELOVEN (1902) § 150 

11.1 Innledning 

I det følgende vil gjerningsbeskrivelsen i straffeloven (1902) § 150 første ledd bokstav a, jf. § 148 

kommenteres nærmere. Vurderingen må betraktes som subsidiær for praktiske rettslige formål i denne 

saken, jf. ovenfor om at straffeloven (2005) § 3 er til hinder for anvendelse av § 150 første ledd 

bokstav a. 

Straffeloven (1902) § 150 lyder:  

"Med fengsel inntil 6 år straffes den som framkaller slik fare som nevnt i § 148 

a) ved å unnlate å utføre en ham påhvilende særlig plikt, 

b) ved rettstridig å ødelegge, bortta eller beskadige en gjenstand eller et til vegledning 

anbrakt tegn, 

c) ved å gi eller anbringe falsk tegn, 

d) ved å anbringe hindring i skipsfarvann, 

e) ved å forstyrre den sikre drift av skip, buss, jernbane, luftfartøy eller innretninger eller 

anlegg på kontinentalsokkelen eller 

f) ved å medvirke til slik atferd som nevnt under a-e. 

Voldes slik ulykke som nevnt i § 148, anvendes fengsel inntil 12 år. 

Forsøk kan straffes på same måte som fullbyrdet forbrytelse. 

Har nogen foretaget en ovennævnt Handling uden at være opmerksom paa Faren eller af 

Uagtsomhed, straffes han med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar" 

Bestemmelsen rammer uaktsomhet, jf. fjerde ledd. Dette til forskjell fra straffeloven (2005) § 173. 

Også til forskjell fra § 173 omfatter bestemmelsen ikke bare plikter i forbindelse med utøving av 

offentlig myndighet, men rammer generelt så lenge det dreier seg om en "ham påhvilende særlig plikt". 

Det faktum at § 150 og § 173 ikke er parallelle straffebud, er illustrerende for at en her befinner seg 

langt fra kjernen i disse straffebudene, men at anvendelsesområdet for begge tøyes i et tilsynelatende 

ønske om å plassere situasjonen innenfor straffeloven, selv om lovgiver har vurdert dette annerledes, 

se også ovenfor om forholdet til lovkravet.358  

Til felles har derimot § 150 og § 173 at de begge er bestemmelser som er lite anvendt i praksis. Det 

at dette dreier seg om svært lite praktiske bestemmelser, er også av betydning opp mot lovkravet, 

siden dette medfører at eventuelle plikter i bestemmelsene ikke har blitt tydeliggjort gjennom 

rettspraksis. I den grad det finnes noe rettspraksis, så tydeliggjør den tvert imot at siktelsen angår en 

situasjon som faller utenfor straffebudenes anvendelsesområde. 

Som nevnt ovenfor er det ingen saker på lovdata om straffeloven § 173 (men noen om § 171), mens 

det kun er en avgjørelse om straffeloven § 150 første ledd bokstav a på lovdata.no. Det ble frifinnelse 

                                                      

358 Se punkt 7 ovenfor. 
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i den saken; med andre ord finnes det ingen domfellelser om bestemmelsen på lovdata.no. Dommen 

omtales nedenfor. 

11.2 Forholdet til straffeloven § 148 

Den straffbare handling i straffeloven § 150 er beskrevet som å fremkalle "slik fare som nevnt i § 148". 

Straffeloven § 148 er det som gjerne ble omtalt som "mordbrannparagrafen", men ordlyden viser at 

også andre begivenheter enn branner omfattes, herunder "sammenstyrtning". Dette vil etter naturlig 

ordlydsforståelse omfatte et jord- og steinras.359 Følgelig vil et skred med fatale og store konsekvenser 

for mennesker og eiendom omfattes av straffeloven § 148. 

Imidlertid er det ikke etter straffeloven § 150 tilstrekkelig at gjerningspersonen har voldt slik fare som 

omhandlet i § 148. Det kreves at det har skjedd gjennom en av bestemmelsens oppregnede handlinger 

eller unnlatelser i alternativene som uttømmende fremgår av § 150 første ledd bokstavene a til f, og 

siktelsen angår altså alternativet i bokstav a. 

11.3 Formål, ordlyd og virkeområde 

Ordlyden "fremkaller" i § 150 første ledd bokstav a innebærer for det første et krav om 

årsakssammenheng mellom unnlatelsen og faren. For det andre er det verdt å dvele ved ordlydene 

"særlig" plikt og "ham påhvilende". Det er altså langt fra slik at en enhver unnlatelse rammes av 

bestemmelsen, og heller ikke enhver unnlatelse av å utøve en plikt som påhviler gjerningspersonen. 

Det må foreligge en "særlig" plikt, og denne særlige plikten må være på "ham påhvilende". Den særlige 

plikten til vedkommende kan være pålagt ham gjennom lov, kontrakt (som ansettelsesforhold) eller av 

en forutgående handling. 

Ordlyden lest i sammenheng tilsier at det er en høy terskel for å bli omfattet av bestemmelsen, 

herunder sett i lys av sammenhengen med § 148. Det skal noe mer til enn å bryte en plikt eller den 

alminnelige aktsomhetsplikt,360 og den særlige plikten det er snakk om, må påhvile gjerningspersonen 

spesielt. Ordlyden tilsier altså at en har for øye en klar plikt av et både spesielt og individualisert preg 

– og at en unnlatelse av å utøve denne plikten følgelig vil være svært graverende. Det var disse 

forholdene som medførte at en slik pliktunnlatelse (tidligere) falt inn under straffeloven på toppen av 

det som ble rammet av § 148. I de tilfellene det ikke foreligger noen slik klar og spesiell plikt, så gjør 

ikke disse samme hensynene for å straffe en unnlatelse seg gjeldende. 

I Bratholm/Matningsdals lovkommentar brukes en fyrvokter som unnlater å tenne fyret som eksempel: 

Eksemplet understreker nevnte ordlydstolkning, og det er illustrerende for bestemmelsens formål og 

virkeområde: 

"Bokstav a retter seg mot unnlatelse av å utføre en «særlig plikt» som påhviler 

gjerningspersonen. Kravet om «særlig» plikt innebærer at brudd på den alminnelige 

aktsomhetsplikt ikke er nok for fellelse etter § 150. «Særlig plikt» kan følge av lov, av 

kontrakt (ofte ansettelsesforhold) eller av en forutgående handling. En fyrvokter som 

unnlater å tenne fyret omfattes f.eks. av bestemmelsen. Likedan vil en person som 

utløser et steinras over jernbanelinjen kunne straffes dersom han ikke fjerner steinene 

eller varsler om raset."361 

                                                      

359 Se også Bratholm og Matningsdal på juridika.no til strl. (1902) § 148 note 2.3.3. 

360 Se også Bratholm og Matningsdal på juridika.no stil strl. (1902) § 150 bokstav a. 

361 Ibid. punkt 2.2.2. 
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11.4 Subsumsjon: gjerningsbeskrivelse i § 150 er ikke oppfylt 

Det er flere grunner til hvorfor det synes svært anstrengt å se på det som at noen i kommunen her har 

oppfylt den høye terskelen for å omfattes av ordlyden i § 150 bokstav a. Flere av de samme 

momentene som redegjort for ovenfor i tilknytning til § 173 gjør seg gjeldende, herunder at 

naturskadeloven § 20 omhandler en i beste fall uklar plikt og neppe noen reell juridisk plikt overhodet.362 

I tillegg er det av betydning at det er en plikt som påligger en kommune generelt, og som ikke er 

individualisert eller konkretisert. 

Når plikten er ikke-eksisterende eller uklar, er det enda vanskeligere å kunne ta den et steg lenger og 

rubrisere den som en "særlig" plikt. Når plikten påligger kommunen, synes det anstrengt å se på det 

som en "ham påhvilende" plikt. Situasjonen som siktelsen angår, ligger på en helt annen kant enn 

eksemplene om en fyrvokter som unnlater å tenne sitt fyr, og en person som har utløst et steinras over 

en jernbanelinje, men unnlatt å fjerne steinene eller varslet om dette. Dette er tale om åpenbare plikter 

som helt klart ligger på vedkommende. 

Rettspraksis støtter opp om tolkningen. Rt. 1987 s. 217 er den eneste saken om § 150 første ledd 

bokstav a på lovdatas database (uavhengig av instans). Saken endte med frifinnelse. Med andre ord 

foreligger det ingen saker i lovdatas system der noen har blitt domfelt for brudd på straffeloven § 150 

første ledd bokstav a. Saken gjaldt tre forbipasserende barn som omkom etter at veggdeler falt ut i 

gaten under et rivningsarbeid. De to lederne av entreprenørfirmaet og anleggslederen ble frifunnet for 

uaktsom overtredelse av bokstav a i byretten, og Høyesterett forkastet anken. 

I den saken sprang den underliggende plikten ut av daværende plan- og bygningslov (1985) § 100, 

som retter seg mot og pålegger enhver som utfører bygge- eller rivningsarbeid mv., å treffe 

nødvendige tiltak på forhånd for å sikre mot skade, jf. ordlyden "ingen må utføre bygge- og 

rivningsarbeid […] uten at de nødvendige tiltak på forhånd er truffet […]".363 Plikten var altså innrettet 

mot de konkrete personene som utførete arbeidet. Plikten konkretiseres deretter nærmere i ordlyden 

og utfylles og virker sammen med forskrifter og annen regulering om HMS og sikkerhet på 

byggeplassen. Senere er denne plikten enda mer spisset til de "ansvarlige" for slikt arbeid, jf. dagens 

plan- og bygningslov § 28-2. Dette tilsier altså at det påhviler en "særlig plikt" på vedkommende 

spesielt i den type byggearbeidssituasjon. Dette til forskjell fra naturskadeloven § 20, som legger en 

uklar og ikke konkretisert plikt på kommunen generelt, og ikke legger plikter på individer. Også 

rettspraksis knyttet til det mildere og relaterte straffebudet i straffeloven § 151 støtter opp om at 

situasjonen som siktelsen angår, faller utenfor disse straffebudene: Gjennomgående dreier 

rettspraksis seg om saker som ligger på en helt annen kant enn det en står overfor i siktelsen her, 

med en langt klarere årsakssammenheng mellom handling/unnlatelse og fare/skade og en langt større 

grad av straffverdighet/klanderverdighet. 

Videre er det vanskelig å se at kravet om årsakssammenheng (jf. "fremkaller") skulle være oppfylt her. 

For fyrvokteren som unnlater å slå på sitt fyr eller personen som har utøst et ras på en jernbaneskinne 

og unnlater å fjerne disse, er årsakssammenhengen mellom unnlatelsen og faren klar. I denne saken 

er situasjonen på en annen kant. Blant mange forhold kan noen trekkes frem: Den lange tidsperioden 

på mange år før et skred faktisk materialiser seg, de ulike aktørene i bildet og betydningen av andres 

                                                      

362 Se nærmere under punkt 5. 

363 Hele bestemmelsen lyder: "Ingen må utføre bygge- eller rivningsarbeid, graving, sprenging, eller fylling uten at de nødvendige 

tiltak på forhånd er truffet for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige 

trafikk. // Maskiner, stillaser og alt utstyr for byggearbeid skal være forsvarlig innrettet og vedlikeholdt, og driften skal være 

ordnet slik at fare for liv og helse ikke oppstår." Bestemmelsen er videreført i relativt lik drakt i dagens plan- og bygningslov 

§ 28-2. 
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handlinger, vurderinger og prioriteringer (herunder NVE, NGI, Stortinget, departementet mv.), den 

utløsende faktoren gjennom ekstremvær og den generelle betydningen av natur- og klimaendringer 

samt upåregneligheten av at denne type skred og skader kunne oppstå basert på daværende 

kunnskapsgrunnlag. 

Til sist skal det sies at en her langt fra står ved noe typetilfelle av en unnlatelsessituasjon. Kommunen 

har vurdert og fulgt opp henvendelser og situasjonen på en helt adekvat måte ut fra daværende 

kunnskapsgrunnlag og med det som må antas å være i tråd med det enhver annen sammenlignbar 

kommune ville gjort. Det er ingen holdepunkter for noe annet, slik dette også utdypes nærmere under 

aktsomhetsvurderingen ovenfor.364 

Oppsummert; I alle tilfeller er ikke gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 150 første ledd bokstav a, jf. 

fjerde ledd, oppfylt. Dermed er også dette til hinder for foretaksstraff etter straffeloven § 27 ettersom 

vilkåret om at et straffebud skal være overtrådt, ikke er oppfylt. 

11.5 Kort om skyldkravet i § 150 

Straffeloven (2005) § 3 er til hinder for anvendelse av straffeloven (1902) § 150 bokstav a. Som 

redegjort for ovenfor er subsidiært heller ikke bestemmelsens gjerningsbeskrivelse oppfylt.  

For helhetens skyld kan det, atter subsidiært, kort legges til at heller ikke nødvendig grad av skyld er 

oppfylt opp mot § 150. Skyldkravet er uaktsomhet, jf. § 150 fjerde ledd, jf. straffeloven § 48a.365 Som 

redegjort for ovenfor har ingen som har handlet på vegne av kommunen (verken alene eller kumulert), 

opptrådt uaktsomt.366 

  

                                                      

364 Se nærmere under punkt 10. Se også faktumgjennomgangen under punkt 4. 

365 Se nærmere under punkt 8. 

366 Se punkt 10. 
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12. FORELDELSE 

12.1 Innledning 

Siktelsen angår en svært lang tidsperiode og aktualiserer spørsmål om foreldelse. Ettersom 

Wiersholm er av den oppfatning at det av flere grunner klart ikke er grunnlag for straff i denne saken, 

vil ikke Wiersholm gå i detalj om spørsmålet om foreldelse, men nøye seg med noen kortere 

betraktninger. Betraktningene må altså for praktiske rettslige formål anses som subsidiære 

Dersom et forhold er foreldet, opphører straffeansvaret, jf. straffeloven § 85. Ulike straffebestemmelser 

har ulike foreldelsesfrister, som strekker seg fra 1 til 21 år, jf. straffeloven § 86.  

Brudd på straffeloven § 173 har en strafferamme på seks år, og slike brudd foreldes følgelig etter ti år, 

jf. straffeloven § 86 bokstav c. Tilsvarende foreldelsesfrist gjelder da for et foretak, jf. straffeloven § 89. 

Foreldelsesfristen avbrytes ved at den mistenkte får stilling som siktet, jf. straffeloven § 88. Gjerdrum 

kommune ble i denne saken siktet 20. januar 2022. 

Foreldelsesfristen begynner som hovedregel å løpe fra det tidspunktet det straffbare forholdet har 

"opphørt", jf. straffeloven § 87 første ledd. Etter straffeloven § 87 andre ledd foreligger det et unntak 

fra hovedregelen i første ledd: "når straffbarheten avhenger eller påvirkes av en inntrådt virkning", så 

regnes fristen først fra den dag virkningen inntrådte.  

12.2 Vurdering og subsumsjon 

12.2.1 Når opphørte det straffbare forholdet? 

For å avklare foreldelsesfristens utgangspunkt må det altså først avklares når det straffbare forholdet 

har "opphørt", jf. straffeloven § 87 første ledd. Med "opphørt" siktes det til det tidspunktet da lovbruddet 

er materielt avsluttet. Det vil si da den krenking som overtredelsen innebærer, tar slutt.367 For en 

straffbar unnlatelse følger det av forarbeidene at fristen løper fra det tidspunktet den 

"straffesanksjonerte" plikten opphører. 368 Vurderingen av hvilket utgangspunkt som gjelder, må 

baseres på hvordan den straffbare handlingen (eller unnlatelsen) er beskrevet i straffebudet.369 

Etter straffeloven § 173 bokstav c kan den som ved "utøving av offentlig myndighet […] bryter sin 

tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse til følge" straffes. Det er 

altså snakk om at en "bryter" en plikt. Dette kan riktignok også under tiden skje ved at tjenestepersonen 

unnlater å utøve en plikt, men straffebudet er innrettet mot å ramme aktive handlinger, og både 

ordlyden "ved utøving" og "bryter" tilsier at det er mest naturlig å se på pliktbruddet som noe som skjer 

der og da. Forarbeidenes eksempler på situasjoner som omfattes, taler for det samme, se omtale 

nedenfor.370  

Paragraf 173 er altså ikke en bestemmelse som pålegger en straffesanksjonert plikt til å handle, og 

som slik er direkte innrettet mot å fange opp unnlatelser. I slike tilfeller vil normalt ingen foreldelse løpe 

så lenge det  består en straffesanksjonert plikt til å handle.371 Den eventuelle underliggende plikten i 

dette tilfellet, som følger av naturskadeloven § 20, er derimot ikke straffesanksjonert (og attpåtil i beste 

fall uklar og antagelig ikke-eksisterende). Det er gjerningsbeskrivelsen i § 173 som må oppfylles, og 

denne er innrettet mot en handling, som riktignok undertiden kan være en unnlatelse, men som likevel 

er en handling/unnlatelse som skjer der og da. Følgelig er det ikke her tale om å unnlate å utøve en 

                                                      

367 Se Boucht på lovdata.no karnov lovkommentar nr. 2.2 til straffeloven § 87. 

368 Se Ot.prp. nr.90 (2003–2004) s. 476, se bl.a. også Rt.1974 s. 837. 

369 Boucht, samme sted som fotnote over. 

370 Ot.prp. nr.8 (2007–2008) s. 339. 

371 Slik Matningsdal formulerer vurderingen på juridia.no i kommentar nr. 3 til straffeloven § 87. 
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straffesanksjonert plikt i den forstand som forarbeidene sikter til, og der foreldelsesfristen løper fra 

tidspunktet denne plikten opphører. Slik skiller også situasjonen seg fra eksempler på dette i 

rettspraksis372 og et kjent eksempel fra teorien om en person som unnlater å melde funn av hittegods 

til politiet,373 noe som vil være i strid med den plikten en har til å melde fra om dette til politiet etter 

hittegodsloven § 2, og der det fremgår av § 12 andre ledd at en slik unnlatelse er straffbar. I et slikt 

tilfelle vil foreldelsen løpe så lenge unnlatelsen til å melde fra om hittegods består. 

Situasjonen i siktelsen har derimot mer til felles med et annet eksempel fra teori og rettspraksis, som 

er ulovlig oppføring av byggverk. Her regnes foreldelsen fra fullførelsen av arbeidet.374 

Foreldelsesfristen utsettes ikke kun fordi en ulovlig tilstand er etablert og at denne løper videre (noe 

den i prinsippet kan gjøre inn i det uendelige; noe som raskt ville komme i konflikt med hensynene bak 

foreldelse). Det avgjørende er at den straffbare handlingen, oppføringen av det ulovlige bygget, er å 

se på som materielt avsluttet, og dette er ikke et brudd som kan repareres i etterkant. Dette da til 

forskjell fra å unnlate å melde fra om hittegods, der det fremgår av loven at slik unnlatelse er straffbar. 

Samme betraktninger gjør seg gjeldende for straffeloven § 173, der også den straffbare handlingen 

skjer der og da, og der et straffebrudd vanskelig kan ende opp med å bli reparert i etterkant. I 

forarbeidene til straffeloven § 173 vises det for eksempel til at en polititjenestemann som "forfalsker 

en pågripelsesbeslutning eller fengslingskjennelse, [vil] kunne straffes for misbruk av offentlig 

myndighet".375 Det er vanskelig å se for seg at dette er en type brudd som vil kunne repareres i 

etterhånd ved at den fengslede frigis av polititjenestemannen; den ulovlige tilstanden har både blitt 

etablert og også materielt avsluttet. Etter forholdene kan en muligens se for seg at et brudd på § 173 

kan repareres i løpet av en kortere tidslomme på noen dager eller uker, men dette må vurderes 

konkret, og det nærliggende utgangspunktet synes være at bruddet skjer der og da. 

Det er følgelig nærliggende å se det slik at foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 173 i 

utgangspunktet løper fra den dagen gjerningspersonen brøt sin tjenesteplikt i strid med 

bestemmelsen, uavhengig av om dette bruddet skjedde ved en aktiv handling eller en unnlatelse. 

12.2.2 Forholdet til unntaket etter § 87 andre ledd 

Spørsmålet er likevel om forholdet til straffeloven § 87 andre ledd medfører at foreldelsesfristen først 

begynner å løpe fra det tidspunktet skredet inntraff, ettersom straffeloven § 173 viser til at en bryter 

tjenesteplikten med en viss følge. Dette vil i tilfelle kreve at "straffbarheten" etter § 173 kan sies å 

avhenge av en følge, jf. § 87 andre ledd.  

Selv om ordlyden i § 173 viser til en viss følge, så fremstår det noe uklart om det er naturlig å vurdere 

det slik at straffbarheten etter § 173 de facto avhenger av følgen i den forstand som straffeloven § 87 

andre ledd har for øye. I forarbeidene til § 173 vises det gjennomgående til at et pliktbrudd "kan" få en 

alvorlig ulempe, 376 og at det er dette som innebærer det straffverdige ved pliktbruddet. Situasjonen 

skiller seg følgelig igjen fra klassiske eksempler i teorien, slik som at en kroppskrenkelse foreldes fra 

den dag kroppskrenkelsen skjer, mens at dersom fornærmede dør, så foreldes drapet først fra 

dødsdagen.377 Andre eksempler fra forarbeidene taler også for at straffbarheten ved 

handlingen/unnlatelsen etter § 173 består i at det begås et pliktbrudd der og da som gir utsikt til visse 

følger (straffbarheten i handlingen avhenger ikke av at følgen inntreffer). Et eksempel fra forarbeidene 

                                                      

372 Se eksempler gjengitt av Matningsdal (ibid.). 

373 Andenæs, Rieber-Mohn, Sæther (2016) s. 577. 

374 Se f.eks. Rt. 1973 s. 1125, se også Matningsdal samme sted som fotnote over. 

375 Ot.prp. nr.8 (2007–2008) s. 339.  

376 Ot.prp. nr.8 (2007–2008) s. 339. 

377 Matningsdals eksempel på rettsdata.no til straffeloven § 87 andre ledd i note (732). 
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er at en dommer vil "ha brutt sin tjenesteplikt i forbindelse med utøving av offentlig myndighet dersom 

han har besluttet fengsling i strid med vilkårene i straffeprosessloven". Mens et annet eksempel er at 

en polititjenestemann som "forfalsker en pågripelsesbeslutning eller fengslingskjennelse, [vil] kunne 

straffes for misbruk av offentlig myndighet".378 

Basert på beskrivelsen av straffebudet i straffeloven § 173 og forarbeidsuttalelser synes det følgelig 

mest nærliggende å vurdere det slik at unntaket i andre ledd ikke kommer til anvendelse. 

Straffbarheten ved brudd på § 173 synes ikke å avhenge av at en viss følge inntreffer (slik straff for 

drap for en voldshandling som etter en viss tid leder til død, vil gjøre); straffbarheten etter § 173 består 

i at der skjer et pliktbrudd som kan få en viss følge.  

Oppsummert tilsier dette at foreldelsesfristen etter straffeloven § 173 løper fra den dagen 

gjerningspersonen brøt sin tjenesteplikt i strid med bestemmelsen. 

12.2.3 Forholdet til fortsatt forbrytelse 

Et ytterligere spørsmål av betydning for foreldelse er hvorvidt situasjonen dreier seg om en form for 

fortsatt forbrytelse eller eventuelt en, to eller flere enkeltstående straffbare handlinger. 

Ved en fortsatt forbrytelse begynner foreldelsesfristen å løpe først når forholdet har opphørt.379 

Foreldelsestidspunktet regnes dermed fra når den siste delhandlingen er opphørt, slik at det gjelder 

en foreldelsesfrist for hele forholdet. Dersom det ikke anses å foreligge en fortsatt forbrytelse, regnes 

fristen separat for hver handling. Viktige momenter i vurderingen av om det foreligger en fortsatt 

forbrytelse, er om det foreligger sammenheng i tid, tilknytning til samme sted, og om det foreligger 

felles forsett.380 Men det er en forutsetning at hver av handlingene eller unnlatelsene naturligvis må 

dreie seg om en forbrytelse for å medregnes; det vil si at hver enkelt selvstendig må oppfylle 

gjerningsbeskrivelsen i samme straffebud. 

Spørsmålet blir da i hvilken grad hvert enkelt punkt som er inntatt i siktelsens beskrivelse (hvert enkelt 

"varsel"), kan ses på som å utgjøre et selvstendig brudd på straffeloven § 173 hvis en unnlater å 

handle på det. Som redegjort for ovenfor i utredningen er "varsler" reelt sett et svært lite treffende 

begrep for å omtale de ulike henvendelsene/rapportene som gjengis i siktelsen.381 For de fem punktene 

som ligger innenfor foreldelsesfristen etter straffeloven § 173, som vil være ti år tilbake i tid fra 

kommunen ble siktet 20. januar 2022 (m.a.o. 20. januar 2012), er det ikke naturlig å anse at noen av 

disse er av en slik karakter at de kan anses å utgjøre et selvstendig brudd på straffeloven § 173.382 Tre 

av disse gjelder rapporter kommunen selv har fått utarbeidet, og de to øvrige dreide seg om 

overvannsproblematikk og problemer det førte til med oversvømmelser, skader og tilslamming lokalt. 

Det dreide seg langt fra å flagge en risiko for noe skred og hvert fall ikke noe skred av det omfang som 

materialiserte seg. 

Videre er det uansett også svært vanskelig å se at det er en slik sammenheng mellom disse ulike 

henvendelsene/rapportene at det kan danne grunnlag for å se på dette som en fortsatt forbrytelse. Det 

lange tidsrommet over flere år taler for det samme. Det samme gjør mangelen på felles forsett. Det er 

                                                      

378 Ot.prp. nr.8 (2007000–2008) s. 339.  

379 Jf. Rt. 1972 s. 1326 og Rt. 2002 s. 917. 

380 Se f.eks. Rt. 1994 s. 203. 

381 Se nærmere under punkt 4 om sakens faktiske forhold ovenfor. 

382 Ibid. 
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ikke en bestemt person som har vært involvert her; tvert om dras som nevnt et kumulativt ansvar svært 

langt, noe som heller ikke er uproblematisk opp mot for eksempel lovkravet.383  

12.3 Oppsummering foreldelse 

Oppsummert så innebærer ovennevnte subsidiært at eventuelle straffbare forhold og pliktbrudd som 

måtte ha blitt begått forut for 20. januar 2012, er foreldet. Dette inkluderer manglende oppfølging av 

alle henvendelser i siktelsen før denne datoen, idet foreldelsesfristen for eventuelle brudd på 

straffeloven § 173 mest nærliggende vil begynne å løpe fra tidspunktet det straffbare bruddet skjer, jf. 

redegjørelsen ovenfor.  

Atter subsidiært vil Wiersholm legge til at dette i alle tilfeller dreier seg om forhold så langt tilbake i tid 

at spørsmålene om foreldelse er såpass komplekse og uklare at det tungt taler mot at foretaksstraff 

bør ilegges, slik Wiersholm også kommer tilbake til nedenfor under bruken av "kan"-skjønnet etter 

straffeloven § 27.384 

 

  

                                                      

383 Se nærmere under punkt 7. 

384 Se punkt 13. 
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13. FORETAKSSTRAFF – BRUKEN AV KAN-SKJØNN 

13.1 Innledning 

I det følgende vil bruken av "kan"-skjønnet for foretaksstraff etter straffeloven § 27 kommenteres 

nærmere.385 Vurderingen må betraktes som subsidiær for praktiske rettslige formål i denne saken, jf. 

ovenfor om at ulike grunner tilsier at ingen straffebud er brutt av noen som har handlet på kommunens 

vegne i dette tilfellet. 

Det følger av straffeloven § 27 at "[n]år et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne 

av et foretak, kan foretaket straffes". 

Høyesterett har en rekke ganger slått fast at det ikke gjelder noen generell presumsjon for at det skal 

anvendes foretaksstraff når lovens vilkår er oppfylt.386 Foretaksstraffansvaret er altså fakultativt, og 

skiller seg slik grunnleggende fra straffansvaret for individer: Det er opp til påtalemyndigheten og 

domstolene å foreta en skjønnsmessig vurdering av om straff bør ilegges i det enkelte tilfellet. 

Vurderingen hører prosessuelt under straffespørsmålet. Begrunnelsen for at ansvaret er fakultativt er  

ifølge forarbeidene at dette ble ansett som en "nødvendig motvekt mot det prinsipielt sett meget 

vidtrekkende foretaksansvaret".387  

Momenter i skjønnsvurderingen av om et foretak skal ilegges straff etter § 27, følger av straffeloven 

§ 28. De samme momentene gjør seg gjeldende for utmålingen av straffen. Straffeloven § 28 lyder: 

"Ved avgjørelsen om et foretak skal straffes etter § 27, og ved utmålingen av straffen, skal 

det blant annet tas hensyn til 

a) straffens preventive virkning, 

b) lovbruddets grovhet, og om noen som handler på vegne av foretaket, har utvist skyld, 

c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne 

ha forebygget lovbruddet, 

d) om lovbruddet er begått for å fremme foretakets interesser, 

e) om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved lovbruddet, 

f) foretakets økonomiske evne, 

g) om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har 

handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff, og 

h) om overenskomst med fremmed stat forutsetter bruk av foretaksstraff." 

Listen i § 28 er ikke uttømmende, jf. ordlyden "blant annet". Før hvert av momentene kommenteres 

nærmere, skal det gis noen overordnede kommentarer om bruken av foretaksstraff og især bruken av 

foretaksstraff mot alminnelig forvaltningsvirksomhet; et område der "kan"-skjønnet i alminnelighet 

svært sjelden vil tilsi at foretaksstraff er aktuelt, slik det også slås fast i forarbeidene. 

                                                      

385 Gjennomgangen har tilsvarende relevans opp mot den tidligere reguleringen i straffeloven (1902) § 48a hvis det legges til 

grunn at det skulle være relevant. 

386 Jf. bl.a. Rt. 2015 s. 1504 avs. 35. 

387 Ot.prp. nr. 27 (1990–91) s. 22. 
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13.2 Foretaksstraffens kjerneområde 

Kjerneområdet for bruken av foretaksstraff anses gjerne som næringsvirksomhet og især økonomisk 

reguleringslovgivning.388 I forarbeidene nevnes følgende områder som særlig praktiske når det kommer 

til foretaksstraff: brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven og forurensningsloven og bestemmelser 

som regulerer finansmarkedene og finansinstitusjoners virksomhet.389 Selv om forarbeidenes 

oppregning åpenbart ikke er ment uttømmende, så er det en viktig pekepinn å være oppmerksom på, 

og rettspraksis illustrerer også at dette er områdene der foretaksstraff typisk vil være egnet og der 

"kan"-skjønnet, herunder flere av momentene i § 28, vil kunne tale for straff. Dette er områder der det 

ofte kan være tale om lovbrudd med lav oppdagelsesrisiko, men potensielt store (økonomiske) fordeler 

for foretaket. Videre er dette typisk gjennomregulerte områder som stiller klare krav til foretakene, 

herunder en klar straffetrussel i lov i tillegg til gjerne en trussel om administrative sanksjoner. Følgelig 

er det områder der hensynet til straffens allmennpreventive virkning gjør seg tungt gjeldende. Det er 

viktig å vise overfor omverdenen at brudd på velkjente og velutviklede spilleregler for 

næringsvirksomhet vil få konsekvenser i tråd med lovgivers intensjon. 

Foretaksstraff som institutt er et system i stadig utvikling og diskusjon. Fordelene og ulempene med 

foretaksstraff som virkemiddel for å påvirke atferd er omdiskutert. I hvilken grad det er hensiktsmessig 

å straffe andre enn fysiske personer, som rent faktisk for eksempel mangler evne til å utvise skyld, 

som er et førende hensyn bak straffen, er sett på ulikt i ulike land, og flere sammenlignbare land i 

Nord- og Vest-Europa opererer ikke med foretaksstaff i den forstand som en kjenner det i Norge, som 

følge av den såkalte fiksjonsteorien som tilsier at juridiske personer er en "fiksjon" uten strafferettslig 

handleevne eller skyldevne.390 Særlig i kjølvannet av den store fremveksten av hjemler for 

administrative sanksjoner har flere tatt til orde for at foretaksstraff har utspilt sin rolle også i en norsk 

sammenheng.391 Administrative sanksjoner som overtredelsesgebyr er hjemlet i den enkelte sektorlov 

og har en generell regulering i forvaltningsloven, deriblant forvaltningsloven § 46, som er smidd over 

lesten til straffeloven § 27 og § 28. Administrative sanksjoner er straff i EMKs forstand. I dag er det 

over 90 lover som åpner for å ilegge administrative sanksjoner. I konkurranseloven har for eksempel 

overtredelsesgebyr erstattet foretaksstraff fullt ut. Konklusjonen fra lovgiver har så langt vært at det er 

behov for å ha muligheten til å ilegge foretaksstraff for de mest alvorlige overtredelsene.392 

Utviklingen og diskusjonen er likevel et bakteppe av betydning i vurderingen av om foretaksstraff bør 

anvendes i det konkrete. Et sentralt spørsmål i diskusjonen er behovet for foretaksstraff sett i lys av 

strafferettens generelle system og tenking om når og hvorfor straff er et nødvendig onde. Straff bør 

kun anvendes som virkemiddel og der andre og mildere reaksjonsformer og virkemidler, som for 

eksempel administrative sanksjoner, erstatningsansvar, arbeidsrettslige reaksjoner eller andre 

virkemidler, ikke er tilstrekkelige.  

13.3 Bruken av foretaksstraff mot alminnelig forvaltningsvirksomhet 

Foretaksstraff omfatter tilnærmet enhver type virksomhet, herunder foreninger og offentlige 

virksomheter, jf. straffeloven § 27 andre ledd. Bakgrunnen for sistnevnte er at lovgiver har funnet det 

prinsipielt riktig å likestille offentlig og privat virksomhet på de stedene disse opptrer på samme måte 

                                                      

388 Høivik (2021) s. 37 og s. 159 med videre henvisninger til forarbeider og rettspraksis. 

389 Ot.prp. nr.90 (2003–2004) s. 430. Se også NOU 1989: 11 s. 9:  

390 Dette gjelder for eksempel Sverige og Tyskland, se også nærmere i Høivik (2021) s. 26 og s. 52. 

391 Se f.eks. Jacobsen i Tidsskrift for Strafferett, 2009, s. 61 og Gröning, Husabø og Jacobsen, Frihet, forbrytelse og straff, 2019, 

s. 746. 

392 Se f.eks. forarbeidene til de nye bestemmelsene om administrative sanksjoner i forvaltningsloven i Prop. 62 L (2015–2016) 

s. 56.  
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og forvaltningen utøver næringsvirksomhet eller virksomhet som ligger tett opp til dette. Et eksempel 

er når et forvaltningsorgan eller en kommune opptrer som arbeidsgiver underlagt arbeidsmiljølovens 

krav. Dette er et av områdende der foretaksstraff typisk er praktisk.393 I forarbeidene understrekes det 

at likestilling tilsier at det offentlige her må være underlagt samme lovgivning som det private, og ikke 

behandles strafferettslig mildere enn det private næringsliv. 

Selv om hensynet til likebehandling har fått avgjørende vekt av lovgiver prinsipielt sett, så er det verdt 

å bemerke at det er flere hensyn som taler mot bruken av foretaksstraff mot offentlige virksomheter.394 

Et av disse er at foretaksstraff mot en offentlig virksomhet, som en kommune, ikke vil ramme 

aksjonærer og slik ikke gi direkte følbar effekt for dem som har øverste ansvar i virksomheten for å 

sikre at lover og regler følges, men heller vil gå av et offentlig budsjett, som igjen vil ramme 

innbyggerne og tjenesteytingen til for eksempel en kommune. Det tar blant annet en del av lufta ut av 

straffens preventive virkning når foretaksstraffen ikke har samme følbare effekt for de ansvarlige som 

straffen vil ha i en privat virksomhet. En annen grunn er at myndighetene vil ha langt større muligheter 

til å påvirke atferden i offentlige virksomheter enn i private virksomheter i form av andre reaksjoner, 

noe som gjør straff til et langt mindre nødvendig virkemiddel for å påvirke privates atferd. Dette gjelder 

både reaksjoner overfor det enkelte forvaltningsorgan (i form av reaksjoner, instruks mv. fra 

overliggende organ, statsforvalter mv.) eller å sørge for reaksjoner mot ansatte innad i forvaltningen. 

Dette illustreres for eksempel av mangelen på bruk av straffeloven (1902) § 324, som var parallellen 

til siktelsens § 173. I forarbeidene fremgår det at dette er en bestemmelse som ble lite brukt i praksis, 

og at de forhold som ble omfattet av paragrafen, nesten alltid ble gjort opp ved tjenstlige reaksjoner 

og ikke straff.395 Det samme illustreres av at det ikke finnes noen praksis knyttet til straffeloven § 173.396  

Så selv om forvaltningsorganene prinsipielt sett ikke er unntatt fra foretaksstraffinstituttet generelt sett, 

så uttrykker departementet i forarbeidene at de antar at det er lite aktuelt i praksis. 

I forarbeidene heter det: 

"Også for feil foretatt i regulære forvaltningsorganer vil det etter forslaget i prinsippet kunne 

idømmes foretaksstraff. Men departementet antar at dette er lite aktuelt i praksis, i hvert fall 

når det gjelder feil under utøvelse av forvaltningsmyndighet. Derimot finnes det andre typer 

offentlig virksomhet som etter sin art atskiller seg lite fra privat virksomhet, og hvor det kan 

være mer aktuelt å ilegge foretaksstraff. Som eksempler kan nevnes brudd på forskriftene 

om brannvern og om søppelbehandling".397 

Departementet påpeker altså at foretaksstraff er lite aktuelt generelt, og at det i hvert fall er lite aktuelt 

for feil under utøvelse av forvaltningsvirksomhet. Det skillet som departementet her peker på, er viktig, 

og er særlig viktig for siktelsens vedkommende ettersom siktelsen dreier seg om påståtte feil under 

kommunens forvaltningsvirksomhet. Med andre ord, selv om likebehandlingshensyn innebærer at det 

prinsipielt ikke går et skille mellom bruken av foretaksstraff i privat virksomhet versus offentlig 

                                                      

393 Se f.eks. Rt. 2008 s. 668, der spørsmålet var om en kommune skulle ilegges foretaksstraff for bruk av en utenlandsk 

arbeidstaker uten nødvendig arbeidstillatelse. 

394 Se også KS' høringsuttalelse av 4. januar 2022 til Høiviks utredning (2021) der KS mener at tradisjonell offentlig virksomhet 

bør unntas fra foretaksstraff ettersom det etter KS' syn ikke samlet sett er tungtveiende nok grunner til å videreføre dette 

(uttalelsens pkt. 2). Høivik stiller spørsmålet om tradisjonell offentlig virksomhet bør unntas fra foretaksstraff, men mener at 

likebehandlingshensyn tilsier at dette ikke er en rimelig løsning. Samtidig peker Høivik på at det er en forskjell mellom der 

forvaltningen utøver næringsvirksomhet og der den utøver alminnelig forvaltningsvirksomhet (utredningens s. 64). 

395 NOU 2022: 4 s. 311. 

396 Ifølge tilgjengelig rettspraksis på lovdata.no. 

397 Ot.prp. nr. 27 (1990–1991) s. 30. 
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virksomhet, så er dette en sannhet med klare modifikasjoner. Likebehandlingshensyn gjelder kun på 

de områdene der forvaltningen opptrer på tilnærmet lik linje som privat virksomhet, slik som når 

forvaltningen opptrer som arbeidsgiver eller driver annen type "privat" virksomhet eller 

næringsvirksomhet, slik som å følge hvitvaskingsregelverk, forurensningsregelverk eller 

kulturminneloven. 

Utenfor disse tilfellene og særlig i situasjonen der forvaltningen utøver alminnelig 

forvaltningsvirksomhet, så er situasjonen svært annerledes; her gjør ikke hensyn til likebehandling 

med private seg gjeldende. I vurderingen av hvorvidt foretaksstraff bør ilegges overfor offentlige 

virksomheter som en kommune, er det derfor av stor betydning hvorvidt det dreier seg om lovbrudd 

fra kommunen i tilknytning til næringsvirksomhet eller et lovbrudd i tilknytning til 

forvaltningsvirksomhet. 

Bakgrunnen for at foretaksstraff er et lite aktuelt virkemiddel ved utøvelse av alminnelig 

forvaltningsvirksomhet, kan blant annet forklares i det store antallet plikter forvaltningen er underlagt i 

lovverket knyttet til tjenesteyting, samfunnsoppgaver etc. på vegne av borgerne. Pliktlovgivning opp 

mot forvaltningen skiller seg grunnleggende fra pliktlovgivning opp mot private. Den enkelte kommune 

eller forvaltningsorgan har ikke begitt seg ut på slike oppgaver av eget ønske og egen risiko, for 

eksempel av hensyn til profittmotiv slik næringsvirksomhet for private vil innebære. Det har lovpålagte 

samfunnsoppgaver pålagt av Stortinget og på vegne av oss alle. Det er derfor ikke unaturlig at disse 

pliktene, som klar hovedregel, ikke er belagt med straff (eller administrative sanksjoner). Dette er et 

aktivt – og forståelig – valg av lovgiver. Eksempelvis er pliktene som følger av helt sentrale og viktige 

lover som forvaltningsloven, offentlighetsloven og kommuneloven, ikke belagt med straff. Det samme 

er tilfellet for naturskadelovens regulering. Noen av forvaltningens plikter er derimot belagt med straff, 

slik som brudd på taushetsplikten eller brudd på arkivloven. Dette viser at lovgiver her har gjort en 

aktiv vurdering og tatt et valg om hvilke plikter forvaltningen har som er så viktige at et brudd potensielt 

bør kunne møtes med straff (brudd på taushetsplikt), og hvilke plikter der straff ikke vil være naturlig. 

For eksempel har straff for brudd på offentlighetsloven vært et tema som tidvis har blitt debattert, som 

følge av det store demokratiske tapet ved brudd på disse bestemmelsene, men der lovgiver hittil har 

vurdert det slik at det ikke er riktig å straffe brudd på disse pliktene, alle forhold tatt i betraktning, og 

ovennevnte er da et viktig bakteppe.  

Forvaltningsorganer, og kanskje især en kommune, har en rekke lovplikter som må prioriteres og veies 

mot hverandre, og der en er prisgitt og avhengig av de finansielle og øvrige rammene en gis av 

Stortinget og andre sentrale myndigheter.398 I forarbeidene berøres betydningen av at lovbrudd i et 

offentlig organ skyldes at bevilgninger ikke strekker til. Spørsmålet vurderes ut fra brudd på 

arbeidsmiljøloven, men vurderingen har generell overføringsverdi til betydningen av bevilgninger eller 

mangelen på sådanne: 

"Et spesielt problem oppstår når en offentlig virksomhet som ikke er skilt ut som et eget 

selskap, overtrer loven fordi bevilgningene ikke strekker til. Et sykehus har for eksempel i en 

avdeling gammelt røntgenutstyr som medfører strålingsfare for de ansatte, slik at 

arbeidsmiljølovens bestemmelser om krav til arbeidsplassen ikke anses oppfylt. Hvis 

sykehuset i et slikt tilfelle mangler midler til nytt utstyr, kan det ha liten hensikt å ilegge 

straffansvar"399 

                                                      

398 Se også punkt 3 ovenfor om betydningen av sammenhengen mellom kommuners lovpålagte oppgaver og finanseringenes 

rammer. 

399 Ot.prp. nr. 27 (1990–1991) s. 29, gjengivelse av straffelovkommisjonens uttalelse. 
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Med andre ord, det er gode grunner for forarbeidenes synspunkt om at foretaksstraff for lovbrudd 

under alminnelig forvaltningsvirksomhet er lite aktuelt.400 Dersom en skulle begynne å straffe 

forvaltningsorganer for brudd på eksempelvis forvaltningsloven eller offentlighetsloven, så ville det ha 

mildt sagt store konsekvenser. Forvaltningen tilstreber nok i aller høyeste grad å følge alle de lovplikter 

den blir pålagt, men erkjennelsen er nok samtidig at omfanget av plikter for mange 

forvaltningsorganers vedkommende vil være krevende å følge opp, i tillegg til at en altså må se på 

helheten der Stortinget og sentrale myndighets rammevilkår og hensyn til finansiering, prioritering og 

avveiinger mot andre lovpålagte plikter spiller inn 

13.4 Bruken av foretaksstraff i tilknytning til naturskadeloven § 20 

Ovennevnte bakteppe gjør seg i høyeste grad gjeldende for den uklare og sovende (og antagelig ikke-

eksisterende) plikten for en kommune etter naturskadeloven § 20. Naturskadeloven § 20 er også en 

praktisk begrunnet, og ikke prinsipielt begrunnet, lovgivning, noe som også taler mot straff. Det samme 

gjør det faktum at kommuner er avhengige av kunnskapen og vurderingen til andre aktører som NVE 

og er avhengige av finansieringen fra sentrale myndigheter. Naturskadeloven § 20 hvilte på en 

forutsetning om statlig finansiering; en forutsetning som har bristet grovt. Videre er brudd på 

naturskadeloven § 20 verken belagt med straff eller endog administrative sanksjoner. Signalet fra 

lovgiver er viktig. Se nærmere om naturskadeloven § 20 ovenfor.401  

Videre så er et viktig hensyn bak foretaksstraffinstituttet å ha et organansvar som fanger opp 

situasjoner der et foretak organiserer seg slik at en tar en risiko i én ende for å maksimere profitt i den 

andre, og underveis – direkte eller indirekte – hopper bukk over eller nedprioriterer å følge lover og 

regler, og endog samtidig organiserer seg slik at ansvar hos ledere pulveriseres og tåkelegges. I slike 

tilfeller, på foretaksstraffens kjerneområde næringsvirksomhet, vil foretaksstraff ha et viktig formål og 

en viktig preventiv effekt. For alminnelig forvaltningsvirksomhet, der heller ikke hensynet til 

likebehandling med private gjør seg gjeldende, stiller det seg helt annerledes, og hensynet som 

begrunner foretaksstraff, forsvinner i stor grad. 

Annerledes er det for sektorlovene som både omfatter det offentlige og det private, og der kommuner 

altså opptrer på lik linje med private og der likebehandlingshensyn gjør seg gjeldende. Eksempler på 

dette er arbeidsmiljøloven, kulturminneloven, forurensningsloven og naturmangfoldsloven. Disse 

lovene har også til felles at det følger av den enkelte lov at brudd på bestemmelsene er straffbare, og 

straff er altså et aktivt (og forståelig) valg fra lovgiver. Tilgjengelig rettspraksis viser også– i de tilfellene 

foretaksstraff først anses aktuelt mot en kommune – at det er brudd på bestemmelser i denne type 

lovgivning sakene gjelder.402 Det enslige unntaket fra rettspraksis som Wiersholm kjenner til som 

vedrører forvaltningsvirksomhet, er ovennevnte sak fra Borgarting lagmannsrett mot Oslo kommune 

fra barnevernsfeltet. Det er derimot en sak hvis faktum ligger på en svært spesiell og helt annen kant 

enn det en står overfor her.403 

                                                      

400 Se også KS' høringsuttalelse av 4. januar 2022 til Høiviks utredning der KS mener at tradisjonell offentlig virksomhet bør 

unntas fra foretaksstraff ettersom det etter KS' syn ikke samlet sett er tungtveiende nok grunner til å videreføre dette (uttalelsens 

pkt. 2). Høivik stiller spørsmålet om tradisjonell offentlig virksomhet bør unntas fra foretaksstraff, men mener at 

likebehandlingshensyn tilsier at dette ikke er en rimelig løsning. Samtidig peker Høivik på at det er en forskjell mellom der 

forvaltningen utøver næringsvirksomhet og der de utøver alminnelig forvaltningsvirksomhet (utredningens s. 64). 

401 Se punkt 5 ovenfor. 

402 Se sakene som fremgår på lovdata.no til straffeloven § 27. Samtidig er det et dilemma at det er lite rettspraksis om 

foretaksstraff siden svært mange av sakene avgjøres ved vedtakelse av forelegg. I perioden 2011-2019 ble i underkant av 97 % 

av alle bøtestraffer mot foretak avgjort med forelegg og bare 3 % ved dom, se Høivik (2021) s. 207. 

403 LB-2021-25070, se nærmere omtale under punkt 8.3 og punkt 9.3 ovenfor. 
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Oppsummert: En straff mot Gjerdrum kommune for brudd på alminnelig forvaltningsvirksomhet og en 

plikt som springer ut av naturskadeloven § 20, fremstår av flere grunner både som uhensiktsmessig 

og urimelig. Forarbeidenes uttalelser om at straff i hvert fall ikke kan være aktuelt i praksis i slike 

tilfeller, bør gis avgjørende vekt. 

Wiersholm er heller ikke kjent med at noen kommune tidligere skal være straffet med grunnlag i denne 

bestemmelsen. Likhetshensyn taler følgelig tungt mot straff. Det følger av forarbeidene at 

likhetshensyn skal vektlegges ved bruk av foretaksstraff, som ved annen straff, selv om det ikke 

eksplisitt fremgår av momentene i § 28, som altså ikke er uttømmende.404  

13.5 Momentene i kan-vurderingen holdt opp mot sakens faktum 

13.5.1 Overordnet 

Under vil momentene i bokstavene a til h, som inngår i den skjønnsmessige vurderingen, 

kommenteres nærmere. Ovennevnte om at straff ikke er aktuelt i praksis for brudd på 

forvaltningsvirksomhet generelt, og at dette især er noe som bør gjelde for naturskadeloven § 20 

spesielt, er et viktig bakteppe for vurderingen av flere av momentene. 

13.5.2 Straffens preventive virkning (bokstav a) 

Momentet i bokstav a retter seg både til straffens allmennpreventive virkning og dens 

individualpreventive virkning. 

Skredets fatale og alvorlige konsekvenser gjør at preventive hensyn ved straff i liten (om noen) grad 

gjør seg gjeldende. Dette gjelder med tyngde for hensynet til individualprevensjon. Skredulykken har 

rammet Gjerdrum kommune som en liten kommune og et lokalsamfunn med tette bånd mellom 

kommunen og innbyggerne, på en tilnærmet ubeskrivelig hard måte. Kommunen har tatt skredulykken 

på største alvor og iverksatt flere tiltak for å forhindre at noe slikt skal kunne skje igjen, også lenge før 

det ble kjent at en straffesak mot kommunen var aktuelt. Det er med andre ord på ingen måte 

nødvendig med en straffereaksjon av hensyn til å hindre gjentakelse fra kommunen, jf. bl.a. Rt. 2008 

s. 996,405 og kommunen har foretatt en form for "self cleaning", jf. Rt. 2013 s. 1025.406 I forlengelsen er 

det verdt å understreke at kommunen har bidratt fullt ut til politiets undersøkelse og har foretatt 

omfattende egne undersøkelser. Kommunen har gjennomgående prioritert åpenhet og gitt ut 

informasjon til berørte, innbyggerne, allmennheten og media. Kommunen har med andre ord ikke bare 

gjennomført en "self cleaning", men også gjort dette med forbilledlig åpne kort, herunder av hensyn til 

læring både for seg selv og for andre aktører og andre kommuner. 

Heller ikke hensynet til allmennprevensjon taler for straff i dette tilfellet. Skredulykken og skredarbeid 

har fått betydelig nasjonal oppmerksomhet, og det er all grunn til å tro at ulykken har gitt høy grad av 

bevissthet om temaet hos andre kommuner, andre relevante aktører og sentrale myndigheter, og at 

både rutiner og – kanskje fremfor alt – eksisterende kunnskapsgrunnlag om skred og skredrisikoer 

                                                      

404 Ot.prp. nr. 27 (1990–1991) s. 35. 

405 Rt. 2008 s. 996 gjaldt foretaksstraff for et revisjonsfirma etter ansvarlig revisors brudd på revisorloven og regnskapsloven, 

der omfattende negative konsekvenser for foretaket tilsa at hensynet til individualprevensjon ikke gjorde seg gjeldende (avs. 

29). 

406 I Rt. 2013 s. 1025 om foretaksstraff etter at en ansatt i et konsulentselskap var dømt for medvirkning til korrupsjon, ble det 

vektlagt at foretaket hadde foretatt flere tiltak for å forhindre korrupsjon i fremtiden (avs. 95). Høivik (2021) omtaler dette som 

en "self cleaning" (s. 183). 
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revurderes.407 Gjerdrum kommune er gjennom egne undersøkelser kjent med at mange kommuner har 

viet området ny oppmerksomhet. NVE viser til at det har fått økt oppmerksomhet,408 og et 

regjeringsnedsatt utvalg – Gjerdrum-utvalget – har levert en grundig utredning på området (NOU 2022: 

3) med flere anbefalinger til endringer både når det gjelder lovregulering, finansiering, kunnskap og 

generell prioritering. Likeledes har Riksrevisjonen nylig foretatt en relevant undersøkelse om 

naturfarer, særlig sett opp mot klimaendringer, og også kommet med flere anbefalinger. 409 

Dette er med andre ord ikke et område der straffansvar er nødvendig for å statuere noe eksempel. 

Tvert om fremstår det tvilsomt om straffansvar for Gjerdrum kommune vil ha noen betydning fra eller 

til for i hvor stor grad skredarbeid prioritertes fremover blant kommuner: I den grad kommuner ikke 

evner å gjøre mer, handler ikke det om manglende vilje eller manglende frykt for straff, men fordi en 

mangler bevilgningene, verktøyene og veiledningen fra sentrale myndigheter. Dette er et ansvar for 

sentrale myndigheter, og det er også spørsmål som er på agendaen der med blant annet et 

foreliggende lovforslag fra Gjerdrum-utvalget ute på høring. Straff vil slik kun foregripe de vurderinger 

sentrale myndigheter og lovgiver formodentlig her må foreta. Dette er en typisk lovgiveroppgave, der 

ulike hensyn, ansvarsforhold, finansiering og risikoer må avveies.  

Situasjonen skiller seg slik fra områder der foretaksstraff mer klassisk kan ha en viktig betydning av 

grunner som f.eks. arbeidsmiljø, forurensning og økonomisk kriminalitet. I slike tilfeller vil foretaksstraff 

typisk kunne ha preventiv betydning, slik det illustreres av Rt. 2015 s. 1504, som gjaldt foretaksstraff 

for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser til vern av liv og helse. Etter å ha slått fast at 

foretaksstraff er særlig egnet på dette området, presiserte førstvoterende at «[b]egrunnelsen for dette 

er at straffetrusler på dette området kan ha en reell preventiv betydning».410 

En annen sak fra Høyesterett som det kan være relevant å nevne, er Rt. 2013 s. 312. I dommen, som 

gjaldt ras fra gesimskasse, ble det av Høyesterett i kan-vurderingen vektlagt at dette var en type ras 

som forut for raset var blitt holdt for usannsynlig i bransjen, at tiltaltes rutiner var på høyde med rutinene 

til andre i bransjen, og at raset allerede hadde ført til større oppmerksomhet i bransjen omkring rasfare 

fra gesimskasser. Høyesterett kom etter dette til at foretaksstraff ikke burde ilegges.411 

Situasjonen der har likhetstrekk med saken siktelsen angår: Også forut for Gjerdrum-skredet ble den 

type skredutvikling – som krysset fareområder – hold for usannsynlig av fagmiljøene, og Gjerdrum-

utvalget har pekt på dette som en viktig lærdom fra Gjerdrum-skredet og at NVEs kvikkleirekart og 

kunnskapen må oppdateres. Gjerdrum kommunes rutiner står ikke tilbake for hvordan andre 

sammenlignbare kommuner arbeidet med og vurderte skredrisikoer den gang (og ikke en gang tilbake 

for hvordan fagmiljøene vurderte skredrisikoene). Gjerdrum-skredet har absolutt ført til en økt 

oppmerksomhet om skredfarer og antagelig endog en oppmerksomhet langt større enn det som var 

tilfellet, og som ble vektlagt av Høyesterett, i Rt. 2013 s. 312. 

                                                      

407 Sml. også lignende vurderinger fra Riksadvokaten om nasjonal oppmerksomhet om Giardia etter utbrudd i Bergen i 2004, 

som tilsa at straff ikke var nødvendig av verken individualpreventive eller allmennpreventive hensyn fra april 2012, se også 

omtale nedenfor. 

408 NVE rapport 12/2021 " Kvikkleirekartlegging – metoder, status og videre arbeid" s. 74: "Etter skredhendelsen i Gjerdrum 

kommune i på slutten av 2020 er utfordringer Norge har med kvikkleire i bebygde områder kommet veldig i fokus, inkludert hva 

som er gjort og hvordan NVE arbeider med kartlegging av fare for kvikkleireskred. NVE må regne med et fortsatt offentlig 

søkelys på fagfeltet, og vi er derfor utfordret på å skissere muligheter og utfordringer for å forsere kartleggingsarbeidet" 

409 Riksrevisjonen (2022), se særlig pkt. 3.3 og pkt. 4 ("Anbefalinger"). 

410 Rt. 2015 s. 1504 avs. 36. 

411 Rt. 2013 s. 312 avs. 39–41.  



 

 145/150 

13.5.3 Lovbruddets grovhet og om noen har utvist skyld (bokstav b) 

Momentene i bokstav b rommer både en vurdering av selve den straffbare handlingens 

alvorlighetsgrad ("lovbruddets grovhet") og en vurdering av i hvilken grad noen har utvist skyld. 

Tidligere vurderinger ovenfor i utredningen taler svært tungt mot at dette skulle dreie seg om noe grovt 

lovbrudd. En befinner seg svært langt fra noe kjerneområde av de aktuelle straffebudene, og det 

fremstår i det hele som tvilsomt at situasjonen her omfattes av disse bestemmelsene med tanke på 

straffebudenes ordlyd, formål og anvendelsesområde i lys av forarbeider og rettspraksis. Straff står 

som redegjort for i et anstrengt forhold til lovkravet av flere grunner. 

Graden av skyld taler også med tyngde mot straff. Ingen har utvist forsett, slik straffeloven § 173 krever 

i henhold til juridisk teori og rettspraksis.412 Et foreliggende lovforslag innebærer hvis vedtatt at denne 

regelen lovfestes. I "kan"-vurderingen er det høyst relevant å vektlegge at det de lege ferenda ikke er 

ansett hensiktsmessig og rimelig med straff i et tilfelle som en her står overfor. Det vil være svært 

urimelig å straffe en kommune for noe som det innen kort tid kan være helt tydeliggjort i lov ikke vil 

være straffbart. I det hele har kommunen utvist en svært liten grad av skyld og ei heller oppfylt noe 

krav om uaktsomhet. Skredrisikoen var ikke forutsigbar for kommunen, og skredutviklingen 

representerte ny kunnskap. Det er høyst urimelig å straffe kommunen for noe de ikke hadde 

forutsetninger for å vurdere annerledes. Et kumulasjonsansvar dras også svært langt i dette tilfellet, 

noe som også taler mot straff av hensyn til lovkravet i EMK artikkel 7 og kravet til "mental link" mellom 

den straffbare handlingen og den som straffes (foretaket). Den lange tidsperioden som siktelsen 

angår, både med tanke på mangel på årsakssammenheng og med tanke på hensynene som 

begrunner foreldelse, taler også mot straff. 

Situasjonen skiller seg slik fra for eksempel Rt. 2015 s. 127, som gjaldt utnytting av utenlandske 

arbeidstakere ved et sykehus, der en befant seg i kjernen av en straffebestemmelses formål (utl. § 108 

(3) b) om å beskytte utlendinger mot utilbørlig utnytting), noe som ble vektlagt av Høyesterett i 

begrunnelsen for å ilegge sykehuset foretaksstraff.413 Overtredelsens alvorlighetsgrad må i all 

hovedsak vurderes ut fra de forsømmelser det er tale om, og ikke de meget alvorlige konsekvenser 

Gjerdrum-ulykken fikk. Et eksempel til illustrasjon fra kommunefeltet er Riksadvokatens behandling fra 

april 2012 av en klage på spørsmål om Bergen kommune skulle ilegges foretaksstraff for sin rolle i 

forbindelse med utbrudd av Giardia-smitte høsten 2004 som følge av forurenset drikkevann. Klagen 

ble ikke tatt til følge ut fra nevnte betraktning om at alvorligheten må vurderes ut fra forsømmelsene 

(og ikke ut fra konsekvensene med fasit i hånd). Saken ble følgelig henlagt siden ikke var tilstrekkelig 

grunn til å ilegge foretaksstraff.414 

Dette er ei heller en situasjon der et foretak bevisst har tatt en risiko med et stort skadepotensial av 

hensyn til egne interesser, slik en ser flere eksempler på fra rettspraksis når det gjelder bruk av 

foretaksstraff. For det første fremsto hendelsesforløpet og skadepotensialet, forut for ulykken, som 

usannsynlig – og skadepotensialet må som nevnt vurderes ut fra handlingstidspunktet og ikke 

etterpåklokskap. For det andre så skiller situasjonen seg fra for eksempel Rt. 2010 s. 1608, der en 

turoperatør ble ilagt foretaksstraff etter en ulykke der flere passasjerer på et cruisefartøy ble skadet 

som følge av en bølge etter kalving fra en isbre. Turoperatøren hadde tatt en risiko ved å gå nær 

                                                      

412 Jf. også Ot.prp. nr. 90 (2003 – 2004) s. 432: "Krever straffebudet forsett, kan det tale for at foretaket ikke bør straffes dersom 

lovbryteren handlet uaktsomt og foretaket ikke er å klandre". 

413 Rt. 2015 s. 127 avs. 94. 

414 Beslutning om henleggelse publisert på riksadvokaten.no 10. april 2012. Det har ikke lykkes Wiersholm å finne selve 

henleggelsen, men Wiersholm har basert seg på uttalelser og sitater i nyhetsoppslag når det gjelder begrunnelsen for 

henleggelsen. 
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brekanten, noe som fremmet turoperatørens interesser i markedsføring på forhånd. Når turoperatøren 

tok en risiko med et stort skadepotensial, blir det da også naturlig å vektlegge risikoen og 

skadepotensialet i vurderingen av foretaksstraff, slik retten gjorde.415 

13.5.4 Retningslinjer, instruksjoner mv. (bokstav c) 

Momentet i bokstav c gjelder hvorvidt foretaket kunne ha forebygget overtredelsen gjennom 

retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak. Momentet har nær sammenheng med 

momentet i bokstav a om foretaksstraffens preventive virkning. 

Foretaksstraff skal fungere som et (negativt) insentiv for å få foretakene til å organisere virksomheten 

på en slik måte at lovbrudd unngås. I kjernen ligger organisatoriske tiltak som motvirker at ansatte og 

andre relevante personer handler i strid med straffeloven og straffebestemmelser i særlover. Ved 

utredningen av en generell hjemmel for foretaksstraff påpekte datidens straffelovkommisjon at “[d]en 

preventive effekten av straff vil være liten hvis foretaket ikke har særlig store påvirkningsmuligheter 

for å forhindre gjentakelser“.416 

Sistnevnte sitat og sammenhengen med den preventive effekten er viktig å ha i mente når momentet 

i bokstav c vurderes. For det første tilsier som nevnt skredets store konsekvenser og den store 

etterfølgende oppmerksomheten om skredrisikoer at preventive hensyn ikke gjør seg gjeldende her. 

For det andre så vil et foretak av natur alltid kunne ha bedre retningslinjer mv. Men omfanget og 

behovet for retningslinjer må ses i sammenheng med plikten til å ha slike retningslinjer. Ulikt mange 

andre områder, for eksempel når det kommer til brannsikkerhet, arbeidsmiljø og HMS, forurensning 

etc., oppstiller ikke naturskadeloven noen plikt til å ha retningslinjer, kontrolltiltak mv. En generell plikt 

til internkontroll følger av kommuneloven, men dette gjelder all virksomhet kommunen har, og rammer 

slik svært bredt. På områder der det foreligger eksplisitte internkontrollplikter for kommunen, vil plikten 

være langt mer skjerpet, og det er helt naturlig at kommunen prioriterer slike områder, som innenfor 

barnevern, utdanning, arbeidsmiljø, mv. 

Når det kommer til naturskadeloven § 20, kan det stilles spørsmål ved i hvilken grad kommuner har 

"særlig store påvirkningsmuligheter til å forhindre gjentakelser", for å låne ordene til 

straffelovkommisjonen. Den underliggende plikten er svært uklar og ikke konkretisert, og rekkevidden 

av plikten henger nøye sammen med sentrale myndigheters prioriteringer (eller mangel på sådanne). 

Det foreligger ingen forskrift eller veiledning om hva som eventuelt kreves av en kommune. 

Dette er med andre ord langt fra et område som ligger i kjernen av der det forventes at en kommune 

har retningslinjer for å motvirke straffelovbrudd, slik HMS-rutiner og anti-korrupsjon er eksempler på. 

Disse eksemplene harmonerer også godt med forarbeidenes påpekning av hvilke områder som er 

særlig praktiske når det kommer til foretaksstraff; der nevnes som nevnt brudd på bestemmelser i 

arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og bestemmelser som regulerer finansmarkedene og 

finansinstitusjoners virksomhet.  

Mangelen på oppmerksomhet, konkretisering og veiledning må åpenbart ha betydning for hvilke 

forventninger en da kan ha til en kommune når det kommer til retningslinjer mv. En kommunes plikt 

etter naturskadeloven § 20 skiller seg markant fra områdene der foretaksstraff har sitt mer naturlige 

anvendelsesområde, og en del av begrunnelsen for dette må forstås på bakgrunn av at dette er 

områder der krav til rutiner og retningslinjer er tydeliggjort og utbrodert gjennom lov, forskrifter, 

veiledning og praksis fra tilsynsmyndigheter, domstoler og bransjen. Et eksempel er krav til rutiner og 

                                                      

415 Rt. 2010 s. 1608, se bl.a. oppsummering i avs. 33. 

416 NOU 1989: 11 s. 19. 
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tiltak for arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Disse utbroderes og fremgår klart av både lov og forskrift, og 

der det klart følger av loven at brudd er straffsanksjonert.417 Kravene utfylles av veiledning og 

fortolkning fra Arbeidstilsynet mv. Dermed vil det være langt mer nærliggende å vektlegge svakheter 

og mangler i slike rutiner, se Rt. 2012 s. 770 og Rt. 2015 s. 1504. Et annet eksempel er krav til rutiner 

for anti-korrupsjonsarbeid, som har vært høyt på dagsordenen til både lovgiver, sentrale myndigheter, 

påtalemyndighet, forvaltningen og næringslivet, se til illustrasjon Rt. 2013 s. 1025. Andre eksempler 

er brudd på forurensningslovgivningen (Rt. 1992 s. 19), med sine utbroderte reguleringer og krav 

gjennom både lov, forskrifter og forurensningsmyndighetens veiledning og praksis; brudd på 

vegtrafikkloven om kjøre- og hviletid (Rt. 2000 s. 1451), der krav er utpenslet gjennom både lov og 

forskrift; og brudd på hvitvaskingslovgivningen, der både forskrifter, veiledninger og tilsynspraksis 

utpensler kravene. 

På disse nevnte områdene vil det være naturlig å vektlegge mangel på rutiner og retningslinjer, 

ettersom det fremgår mer eller mindre klart av lovverket at visse typer retningslinjer og tiltak er påkrevd, 

og dersom lovbrudd skjer, men kunne vært hindret ved bedre retningslinjer, så er det av betydning. 

Annerledes stiller det seg på et område der lovens plikt er svært uklar, og reelt sett neppe innebærer 

noen plikt i rettslig forstand, og der plikten på ingen måte er utpenslet. Herunder er det ingen 

holdepunkter for at det har vært noe krav om et system for å systematisere bekymringsmeldinger, slik 

siktelsen synes å legge til grunn. Et slikt krav kan ikke utledes av naturskadeloven § 20, som 

omhandler fysiske sikringstiltak, i den grad naturskadeloven § 20 skulle inneholde noen plikt 

overhodet.418 Slik Gjerdrum-utvalget har påpekt, finnes ikke noe slikt system i dag, og at dette er noe 

som opprettes er en av anbefalingen utvalget har til sentrale myndigheter i NOU 2022: 3.419 På toppen 

kommer det at Gjerdrum kommune systematisk har fulgt opp kvikkleirerisiko gjennom planprosesser, 

der kommuner har sine primære verktøy, og i tillegg har Gjerdrum kommunen fulgt opp og vurdert  

henvendelser på en adekvat måte og i samsvar med det en sammenlignbar kommune ville gjort i 

samme situasjon.420 I den grad kommuner gjør for lite, henger det først og fremst sammen med sentrale 

myndigheters mangel på prioritering, finansiering og veiledning. 

I RG 2005 s. 196 kom Borgarting lagmannsrett til at en foretaksstraff mot Oslo kommune for 

overtredelse av brannvernlovgivningen som følge av at brann- og redningsetaten ikke var tilstrekkelig 

organisert ifølge forelegget, og at det var mangler ved rutiner, retningslinjer eller lignende, ikke var 

omfattet av de påberopte straffebestemmelsene eller forskriftsbestemmelsene. Selv om 

påtalemyndighetene mente at dette var et område der bedre organisering kunne ha forhindret en fatal 

brannulykke, så var ikke det tilstrekkelig for å ilegge straff. Sakskomplekset illustrerer at det alltid vil 

være slik at organisering og retningslinjer kan være bedre når en sitter med fasit i hånd, men at det i 

seg selv ikke er tilstrekkelig for å ilegge straff, med mindre det er holdepunkter for at det er reelle 

mangler i retningslinjene ut fra det som forventes eller som er standard.421  

13.5.5 Fremme foretakets interesser (bokstav d) 

Momentet i bokstav d gjelder hvorvidt straffebruddet er gjort for å fremme foretakets interesser. 

Eksempler på det fremgår i Rt. 1995 s. 1922 om et ulovlig prissamarbeid mellom fire selskaper gjort 

for å fremme foretakenes interesser, eller Rt. 2007 s. 1841, som gjaldt en langvarig og grov utnyttelse 

av et konkurrerende flyselskaps bedriftshemmeligheter, begått av ledende ansatte for å fremme 

                                                      

417 Se bl.a. aml. § 3-1, § 4-1, internkontrollforskriften og aml. kapittel 19 om straff. 

418 Se nærmere under punkt 5 ovenfor. 

419 Se nærmere under punkt 2.14 ovenfor. 

420 Se nærmere under punkt 2 og punkt 4 ovenfor. 

421 RG 2005 s. 196. Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR-2005-262-U. 
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foretakets interesser. Sistnevnte gjaldt en type straffbare handlinger som var vanskelig å oppdage, og 

Høyesterett understreket at den preventive effekt av å anvende foretaksstraff i slike tilfeller ville kunne 

være betydelig.422 

Situasjonen her ligger på en helt annen kant. Det er åpenbart ikke tale om noe som er gjort for å 

fremme kommunens interesser.  

13.5.6 Fordel av lovbruddet (bokstav e) 

Momentet i bokstav e har nær sammenheng med momentet i bokstav d.  

Kommunen har åpenbart ikke hatt noen fordel av lovbruddet. Tvert om. Situasjonen ligger følgelig på 

en helt annen kant enn en del klassiske foretaksstrafftilfeller, der et foretak enten eksplisitt eller implisitt 

støtter opp om lovbrudd blant ansatte fordi det vil gi foretaket fordeler, slik tilfellet eksempelvis var i 

nevnte Rt. 1995 s. 1922 og Rt. 2007 s. 1841.  

Tilsvarende gjelder der selskapet støtter opp om en høy grad av risikotaking fordi det er til selskapets 

fordel, slik nevnte Rt. 2010 s. 1608 (cruiseskip) kan sies være et eksempel på. Motsatt ble det i Rt. 

2015 s. 1217 (utnytting av sykepleiere) vektlagt i straffutmålingen at sykehuset ikke hadde hatt noen 

økonomisk fordel av lovbruddet. Dette ble eksplisitt vektlagt i straffutmålingen, men momentet gjør 

seg gjeldende både for vurderingen av om straff skal ilegges, og størrelsen på straffen. 

13.5.7 Økonomisk evne (bokstav f) 

Etter bokstav f skal foretakets økonomiske evne vektlegges. Selv om økonomisk evne både skal 

legges vekt på i vurderingen av om straff skal ilegges, og i straffutmålingen, så vil det først og fremst 

være relevant ved sistnevnte.423 Begrunnelsen er at boten bare vil ha den tilsiktede preventive effekten 

dersom den er følbar for foretaket. Det er på den andre siden ikke hensiktsmessig om boten settes så 

høyt at den ruinerer foretaket. 

Momentet illustrerer at foretaksstraff ikke nødvendigvis passer like godt for offentlige virksomheter og 

kommuner. En bot vil ikke ramme aksjonærers inntjening – og slik påvirke aksjonærene til i fremtiden 

å prioritere annerledes (for eksempel motvirke at det tas sikkerhetsrisikoer i én ende for å skape profitt 

i den andre); en foretaksstraff for en kommune vil ramme innbyggerne og tjenesteytingen. Samtidig 

kommer også tilleggsmomentet om at offentlige virksomheter er prisgitt bevilgningene de får; et 

argument som også viser at foretaksstraff er mindre egnet for offentlige virksomheter, særlig der de 

utøver forvaltningsvirksomhet (til forskjell fra næringsvirksomhet). 

13.5.8 Andre reaksjoner (bokstav g) 

Momentet i bokstav g har sammenheng med at et av hensynene bak foretaksstraff er å motvirke 

ansvarspulverisering, og at dette hensynet ikke vil gjøre seg like sterkt gjeldende der andre reaksjoner 

alt er ilagt, som for eksempel personlig straffansvar. Formålet med momentet er ifølge forarbeidene å 

sikre at totaliteten av reaksjonene som blir ilagt, tas i betraktning.424 Hensynet til "andre reaksjoner" 

kan etter ordlyden i prinsippet også omfatte erstatningsansvar.425 I Rt. 2004 s. 1457 anså Høyesterett 

at erstatningsansvar der ikke hadde betydning for om foretaket skulle straffes, men det ble tillagt 

betydning for utmålingen av botens størrelse. I Rt. 2008 s. 996 ble det i vurderingen av 

                                                      

422 Rt. 2007 s. 1841 avs. 36. 

423 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 432 og Rt. 2011 s. 1738 avs. 39. 

424 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 432. 

425 Slik Høivik (2021) s. 180. 



 

 149/150 

individualpreventive hensyn derimot vektlagt at selskapet der, gjennom forsikringsdekning, hadde 

inngått forlik med en rekke finansinstitusjoner om erstatning. 

Rt. 2013 s. 1025 er et eksempel på at vurderingen etter momentet kan adresseres bredt. Høyesterett 

foretok der en bred vurdering av både strafferettslige, offentligrettslige og sivilrettslige reaksjoner 

under momentet. Andre reaksjoner omfattet eksempelvis også Verdensbankens utestengelse av det 

aktuelle selskapet.426 

En står her overfor en situasjon med konsekvenser som er så følbare for kommunen og der kommunen 

selv er så hardt rammet, at det tilnærmet er vanskelig å se for seg en situasjon der konsekvensene 

kan ha vært større for foretaket selv. Selv om situasjonen ikke nødvendigvis ligger i kjernen av 

begrepet "reaksjoner", så er det likevel deler av momentets formål om totalitet som må sies å ha en 

relevans her, og som taler mot straff. 

13.5.9 Om overenskomst med fremmed stat forutsetter bruk av foretaksstraff (bokstav h) 

Momentet bygger på at en rekke internasjonale instrumenter og avtaler som har som mål å bekjempe 

kriminalitet, forplikter statene til å innføre en adgang til å holde foretak ansvarlig på ulike områder.427 

Ulikt flere andre områder er ikke ansvar for skred noe område der internasjonale avtaler/instrumenter 

oppstiller den type forpliktelse. Områder som kan nevnes, er for eksempel korrupsjon eller finansiering 

av terrorisme. Momentet taler følgelig mot straff. 

13.6 Oppsummering "kan"-skjønn 

Oppsummert taler altså flere og tunge hensyn mot straff i denne saken. Dette gjelder både de fleste 

av momentene etter straffeloven § 28 og det faktum at dette dreier seg om alminnelig 

forvaltningsvirksomhet, der foretaksstraff normalt vil være svært lite egnet. Attpåtil er dette en type 

alminnelig forvaltningsvirksomhet som både er uklar, sovende og i høyeste grad avhengig av andre 

aktørers ansvar og oppgaver, herunder Stortingets som lovgivende og bevilgende myndighet. Det 

fremstår både urimelig og lite hensiktsmessig med straff. Av momentene etter § 28 kan det særlig 

trekkes frem at lovbruddets manglende grovhet (en er svært langt fra kjernen av noen 

straffebestemmelse) og manglende grad av skyld, taler tungt mot straff. Lovbruddet er åpenbart heller 

ikke foretatt i kommunens interesse, og har heller ikke gitt kommunen noen fordel. Tvert om. De 

samlede konsekvensene har vært svært følbare for kommunen. Dette medfører også at straff på ingen 

måte er nødvendig av hensyn til individualprevensjon, og heller ikke allmennpreventive hensyn 

begrunner straff i denne saken. Skredets fatale konsekvenser har vært en vekker nasjonalt, både for 

statlige myndigheter og i kommune-Norge, og flere prosesser er iverksatt. Dette er et område uten 

veiledning og uten krav til retningslinjer mv., og området skiller seg markant fra foretaksstraffens 

kjerneområder som arbeidsmiljø/HMS og økonomisk kriminalitet, der det er omfattende veiledning om 

hva som kreves av tiltak og rutiner, og der svikt i rutiner følgelig vil være et moment som taler for straff. 

Dette er et område der det er stort behov for tydeliggjøring av ansvar, økte bevilgninger, økt kunnskap 

og økt veiledning. Dette er mangler som har vært kjent for både Stortinget og sentrale myndigheter 

over flere år, og dette er følgelig noe Stortinget og sentrale myndigheter må svare for, og ikke noe en 

kommune kan holdes ansvarlig for. Det er en oppgave for Stortinget som lovgivende og bevilgende 

myndighet. 

Oppsummert tilsier "kan"-skjønnet at foretaksstraff heller ikke bør ilegges. 

                                                      

426 Rt. 2013 s. 1025 avs. 91. 

427 Se nærmere i Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 240–241. 
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14. KONKLUSJON  

Wiersholms vurdering er etter dette at det verken faktisk eller rettslig er grunnlag for å ilegge 

foretaksstraff mot Gjerdrum kommune. 

På vegne av Gjerdrum kommune anmoder Wiersholm om at siktelsen frafalles, og at saken henlegges 

med begrunnelsen at det ikke foreligger noe straffbart forhold. 

Se også nærmere i oppsummeringen inntatt i utredningens punkt 1. 
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