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Dok nr.: 

OSLO STATSADVOKATEMBETER 

Postboks 2100 Vika 
0125 OSLO 
Telefon 22 98 13 00 
15333132 406/21-115/ASC003 

PÅTEGNINGSARK 

GJERDRUM KOMMUNE - KLAGE OVER HENLEGGELSESBESLUTNING 

Sendes med sakens dokumenter Riksadvokaten, Postboks 2102 Vika, 0125 OSLO, under henvisning 
til: 

Dok. 01,11 Henleggelsesbeslutning herfra av 14. november 2022 

Dok. 14,01,06,05 Klage av 5. desember 2022 fra Odd Steinar Sørengen 

Jeg legger til grunn at klagen er rettidig. 

Så vidt jeg kan se, har klageren ingen vesentlige innvendinger til faktumbeskrivelsen i vedtaket. 

Klageren har helt rett i at foretaksstraff kan ilegges også for anonyme og kumulative feil. Det kreves 
imidlertid at handlingsnormen i en straffebestemmelse er overtrådt, og jeg kan ikke se at det er grunnlag 
for å konstatere for noen som har handlet på vegne av kommunen, verken alene eller samlet. 

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å omgjøre henleggelsesbeslutningen og innstiller på at 
henleggelsen opprettholdes. 

Gjerdrum kommune v/advokat Fougner er orientert ved kopi av klagen og denne påtegningen. Kopi av 
påtegningen er også sendt adv. Andreassen. 

Oslo statsadvokatembeter, 20. desember 2022 
Andreas Schei 

HASTER - omgjøringsfrist 6. mars 2023 

Gjenpart av dette brev samt kopi av dok. 14,0,06,05: Advokat Jan Fougner, Advokatfirmaet Wiersholm 
AS, postboks 1400 Vika, 0115 Oslo 

Gjenpart av dette brev:Advokat Morten Andreassen, via Altinn 

Godkjent digitalt 
Andreas Schei (ASC003) 20.12.2022 
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PÅTEGNINGSARK 

Riksadvokatembetet 
Postboks 2102 Vika 
0125 Oslo 

Dok nr 

15333132 4315/22-63/HBH001 3. mars 2023 

GJERDRUM KOMMUNE - KLAGE OVER HENLEGGELSE 

Sendes Oslo statsadvokatembeter. 

Natt til 30. desember 2020 gikk et leirskred i Gjerdrum kommune som hadde katastrofale følger. 
Skredet forte til at elleve mennesker inkludert et ufødt barn omkom, evakuering av mer enn 1600 
personer og store materielle ødeleggelser. Granskingsutvalget har konkludert med at "den våte 
og uvanlig milde høsten, med tilførsel av mye vann i bakken i månedene for skredet, mest 
sannsynlig er den direkte utløsende faktoren for skredet som startet med &I eller flere små 
utglidninger langs Tistilbekkens østside, i skråningen nedenfor Holmen. At dette ikke skjedde i 
2000, men kunne skje i 2020, er etter utvalgets oppfatning et resultat av at erosjon i mellomtiden 
hadde redusert stabiliteten i skråningen og marginen mot skred' (dok 14,01,05,23 pkt 1.1.3). 
Høsten 2020 var den våteste sesongen som var registrert i området siden høsten 2000. 

Politiet åpnet undersøkelsessak, og innstilte 20. januar 2022 på foretaksstraff mot Gjerdrum 
kommune (dok 01,05). Statsadvokaten i Oslo henla 14. november 2022 saken mot kommunen 
som intet straffbart forhold bevist (dok 01,11). På vegne av en av de etterlatte har advokat 
Morten Andreassen rettidig klaget over henleggelsen (dok 14,01,06,05), og anmoder om at 
påtalemyndigheten gjennomgår saken på nytt med et sterkere blikk på hvorvidt foretaksstraff kan 
være aktuelt. Om ikke enkeltpersoner skal stilles til ansvar, er det grunn til å spørre om Gjerdrum 
kommune som foretak hadde sikret seg med tilstrekkelige rutiner for å fange opp forskjellige 
tegn på at et skred kunne være i emning, og det vises blant annet til at HR-2022-1271-A (Bane 
Nor), der foretaksstraff ble idømt, har overføringsverdi til Gjerdrum kommunes forhold. 

Riksadvokaten har gjennomgått klagen og sakens dokumenter så langt det anses nødvendig for å 
avgjøre klagen, og konstaterer at saken er henlagt med rette. 

I herværende sak er det ikke tvilsomt at Gjerdrum kommune var kjent med at den hadde mange 
faresoner for kvikkleire og dermed rasutsatte områder, og at det var betydelig erosjon (blant 
annet) langs Tistilbekken. Kommunen var også vel kjent med at "[eilkt erosjon kan ... utløse 
leire/jordras og som kan gi skader på infrastruktur, og i verste fall med fare for liv og helse", jf. 
kommunens overvannsstrategi fra 2019 hvor det videre fremgår at "[Værlig i Gjerdrum er dette 
en reell problemstilling då bekker og elver graver gjennom ravinelandskap, eller planert ravine 
landskap, med leirgrunn og stedvis kvikkleire" (dok 14,01,01,04 s 772). Kommunen forsto 
imidlertid ikke graden av skredrisiko. 

Spørsmålet er om kommunen — på bakgrunn av den kunnskap den enten hadde eller burde ha 
hatt — hadde en straffesanksjonert plikt til å utføre eller besørge utført (flere) skredtiltak, for 
eksempel "sikringstiltak mot erosjon i Tistilbekkens løp nedenfor gården Holmen", jf. politiets 
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siktelse i dok 12,01. Siden særlovgivningen på feltet ikke inneholder straffehjemler må 
straffebestemmelsene eventuelt finnes i straffeloven. For perioden før 1. oktober 2015 er 
forholdet i siktelsen henført under straffeloven (1902) § 150 bokstav a om uaktsom fremkalling 
av fare for blant annet skred, ved å "unnlate å utføre en for ham påhvilende særlig plikt". Skredet 
skjedde riktignok først i 2020, men 'fare" i bestemmelsens forstand forelå når det var en konkret, 
"forholdsvis nærliggende" mulighet for f. eks sammenstyrtning, jf. lovkommentaren, note 2.1 på 
Juridika. Bestemmelsen er ikke videreført i ny straffelov, men tilsvarende pliktbrudd vil etter 
omstendighetene innebære overtredelse av for eksempel straffeloven 2005 § 366 om den som 
'forårsaker ... ulykke", jf Karnov lovkommentar, note 4.2, eller § 281 om 'forvolder... død', jf. 
HR-2022-1271-A. Også bestemmelsene om tjenestefeil i hhv. strl. 1902 § 325 ("grov uforstand") 
og strl. 2005 §§ 171-173 ("grovt bryter sin tjenesteplikt") vil kunne være aktuelle. Felles for alle 
de potensielle straffebestemmelsene er uansett at det må foreligger et (tilstrekkelig) klart avvik 
fra de krav som stilles til kommunen. For så vidt gjelder skyldkravet for foretaksstraff krevdes 
etter strl. 1902 § 48a at det aktuelle straffebudets skyldkrav var oppfylt, mens det etter strl. 2005 
§ 27 er tilstrekkelig med uaktsomhet, selv om det underliggende straffebudet krever forsett eller 
grov uaktsomhet. 

Det er mange aktører som har et ansvar for å forebygge flom- og skredskader. Kommunens 
plikter til å forebygge naturskader på eksisterende bebyggelse er i hovedsak regulert i 
naturskadeloven, som i § 20 bestemmer at kommunen "plikter å treffe forholdsregler mot 
naturskader... ved nødvendige sikringstiltak". Det nærmere innholdet i bestemmelsen er 
imidlertid uklart, og da ikke bare i hvor stor grad og i hvilke tilfeller kommunen plikter å sikre 
eksisterende bebyggelse mot skred; det er også problematisert om det i det hele tatt eksisterer 
noen slik plikt. Rettskildebildet er utførlig redegjort for i statsadvokatens henleggelsesvedtak, og 
en viser i det vesentlige til redegjørelsen der. I tillegg finner en grunn til å tilføye at det i Meld. 
St. 15 (2011-2012) Hvordan leve medfarene — omflom og skred fremgår i kap. 8.2 at "... 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 er viktig for alle 
parter at ansvarsforholdene knyttet til gjennomføring av sikringstiltak er så klare som mulig. 
Olje- og energidepartementet vil derfor starte lovarbeid med sikte på å tydeliggjøre 
ansvarsfordelingen for sikring mot naturskader. Arbeidet vil ta utgangspunkt i en gjennomgang 
av naturskadeloven kapittel 3 der forståelsen av nåværende § 20 vil inngå." Riksadvokaten kan 
ikke se at dette ble fulgt opp videre 

Noen år senere, i Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn begrenset regjeringen seg i 
kap 7.3.3 til å skrive at "Nell; om det ikke er en plikt for kommunene å sikre eksisterende 
bebyggelse mot flom- og skredfare, bør det alltid vurderes å gjennomføre sikring der hvor flom-
og skredrisikoen representerer fare for liv og helse". I Dokument 3:6 (2021-2022) 
Riksrevisjonen undersøkelse av myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse 
til et klima i endring anbefales det videre å igangsette. arbeidet som ble varslet allerede i 2012, 
slik "at Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og 
distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet ... tydeliggjør, gjennom veiledning eller 
andre tiltak, hvilket ansvar kommunene har for sikring av eksisterende bebyggelse". 

I NOU 2022:3 På trygg grunn — Bedre håndtering av kvikkleirerisiko, som nå er på høring, 
gjentas det dessuten at "det er behov for å klargjøre i loven både hvem som har ansvar, hvilken 
plikt man har til å handle, og om det i handlingsplikten også ligger en konkret plikt til å 
gjennomføre sikringstiltak". Det foreslås å innføre en utredningsplikt som pålegger kommunene 
å følge opp fare som er avdekket eksempelvis gjennom ROS-analyser eller gjennom 
observasjoner og bekymringsmeldinger (kap 11.4.4.2). Videre foreslås det — i sammenheng med 
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utredningsplikten — at det gis nasjonale rutiner eller retningslinjer for registering av 
"bekymringsmeldinger ..., at det lages faste rutiner for oppfølging av disse og at 
bekymringsmeldinger ses i sammenheng", og at det gjennom opplæring og veiledning fra 
regional eller statlig fagmyndighet skjer en "systematisk styrking" av grunnkompetansen i 
kommunene for å sikre at de kommunalt ansatte faktisk settes i stand til å følge opp 
bekymringsmeldingene på en adekvat måte. Derimot foreslås ikke å innføre en plikt for 
kommunene til å gjennomføre sikringstiltak, utover en hjemmel for kommunene til å pålegge 
grunneiere å sikre i særlige tilfeller, idet "staten i de fleste tilfeller har bedre forutsetninger for å 
gjennomføre sikringstiltak, samt en avveining mellom hvilke oppgaver kommunene bør prioritere 
innenfor håndtering av naturfare" (kap 1.2.2). For så vidt gjelder gjeldende rett uttales (kap 
11.4.4.1) at "[diet kan ikke utelukkes at enkelte kommuner har tolket regelverket dithen at de 
har plikt til å gjennomføre sikringstiltak". 

Gjerdrum kommune var av den oppfatning at kvikkleirerisikoen i kommunen ble håndtert på en 
adekvat måte. Hva som nærmere ble gjort, herunder hvordan varslene mv. som er inntatt i 
politiets siktelse ble fulgt opp, er beskrevet i statsadvokatens vedtak om henleggelse og ikke 
bestridt av klager. Selv om det med fasit i hånden kan være lett å konkludere med at mer burde 
vært gjort for å sikre Tisitilbekken mot erosjon, medfører etter riksadvokatens syn uklarheten om 
hvilke plikter kommunen (eventuelt) har etter naturskadeloven § 20 til å sikre eksisterende 
bebyggelse at det ikke kan komme på tale å straffe den for ikke å ha gjort nok: Kommunen kan 
vanskelig sies å ha utvist "grov uforstand", brutt noen "påhvilende særlig plikt" eller "grovt" 
brutt sin tjenesteplikt så lenge det ikke kan konstateres at kommunen eller dens ansatte har hatt 
plikt til å iverksette sikringstiltak og dessuten forsømt en slik plikt. Denne uklarheten innebærer 
også at heller ikke bestemmelsene som rammer den som 'forårsaker... ulykke " eller 
'forvolder... død" kan komme til anvendelse, idet man bare kan anses for å ha forårsaket en 
ulykke eller forvoldt noens død gjennom en unnlatelse dersom det foreligger en sterk forventning 
om handling, sml. HR-2022-1271-A avsnittene 58-60. En finner i denne sammenheng grunn til å 
bemerke at vi befinner oss på strafferettens område, med krav til klar lovhjemmel. I lovskravet —
som gjelder også ved ileggelse av foretaksstraff— ligger at den aktuelle straffebestemmelsen må 
være tilgjengelig for allmenheten, og "så klar at det i de fleste tilfeller ikke vil være tvil om en 
handling rammes av regelen, og at det er mulig å forutse at straff kan bli konsekvensen av at 
regelen brytes", jf. HR-2020-955-A avsnitt 22. 

For ordens skyld bemerkes at foretaksstraff er fakultativ, og dermed bare skal ilegges der slik 
straff vil ha en funksjon. Det er åpenbart behov for en gjennomgang av regelverket og 
klargjøring av ansvaret og ansvarsfordelingen knyttet til kvikkleirerisiko, men dette bør skje på 
andre måter enn gjennom strafferettssystemet. Det er etter dette ikke grunnlag for positiv 
påtaleavgjørelse, og henleggelsen opprettholdes. 

Klagen har ikke ført frem. 
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Underretning bes gitt, herunder om at riksadvokatens avgjørelse ikke kan påklages, og at 
bestemmelsene om private straffesaker står i straffeprosessloven kapittel 28. 

Torunn Salomonsen Holmberg 
ass. riksadvokat 

Helene Bærug Hansen 
statsadvokat 
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