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Innledning

Vi

er bedt om å gjøre rede for kommunens ansvar, generelt og spesielt,

i

snøskredtilfeller hvor det foreligger materielle skader. Denne betenkning har som
formål å redegjøre for kommunens generelle ansvar i plansaker og byggesaker, og
vurdere ansvarsspørsmålet i en konkret sak.
Den konkrete saken gjelder et snøskred som fant sted i Oppdal kommune 15.1.2018, i
Grønlia i sør- og østenden for Skarvatnet. Det var on hytte som ble rammet av et
snøskred. Hytta ble oppført i 1994, etter at byggetillatelse ble gitt som følge av
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reguleringsplan 1991, anneks oppført i 1997 og hytta påbygd i 2006.I tillegg ble en
hyttetomt hvor det var igangsatt arbeid på tomten, bl.a. støpt såle, rammet av raset. Her
ble det gitt byggetillatelse i september 2017 , iht. reguleringsplan fra 1991. Tomten ble
for øwig fradelt i 1994.

2

Rettskildene

-

lovgrunnlag og rettspraksis

De aktuelle rettsreglene og rettspraksis når det gjelder erstatningsansvar for skader
som følge av snøskred er nevnt nedenfor.

2.1

Naturskadeloven:
$ 20, 1. ledd:

Kommunen plikter å treffeforholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og
bygningsloven $$ I I-8, 3. ledd bolcstav a
TTT,FØYEI,SE.)
støy- oe faresoner med ansivelse av fareårsak eller miljørisiko: V
og 28-1, samt ved nødvendige silwingstiltak.

2.2

Skadeerstatningsloven

:

$ 2-l Arbeidsgiveransvaret. Gjelder ved skade voldt forsettlig eller uaktsomt under
utføring av arbeid, hensyntatt om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til
virksomheten eller tjenesten er tilsidesatt.
$ 2-l .(arbeids gívers ansvar þr arbeidstaker.)
1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forscttlig ellcr uaktsomt under
arbeidstakers utføring øv arbeid eller verv þr arbeidsgiveren, idet hensyn tas til
om de lvav skødelidte med rímelighet køn stille til virlcsomheten eller tjenesten,
er tilsidesatt. Ansvqret omføtter ikke skade som sþldes at arbeidstakeren går
utenþr det som er rimelig å regne med etter arten av virl<somheten eller
salçsområdet og knrakteren av ørbeidet eller vervet.

2.3

Plan og bygningsloven av 2008:
$ l1-S Hensynssoner (3. ledd, bokstav a, faresone), kommuneplan
$ 12-6 Hensynssoner reg.plan
Kapittel 28: Krav til byggetomta og ubebygd areal:
$ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold.
1. ledd:
Grunn knn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tílstrekkelig sikkerhet motfare eller vesentlig ulempe somfølge av natur- eller
miljøþrhold. Det samme gjelder þr grunn som utsettes þr fore eller vesentlig
ulempe somfølge av tiltak.
2. ledd:
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig
nedlegge þrbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av
byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.
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2.4

Plan og bygningsloven av 1985:
$ 68.By g ge grunn. Mi lj øfor ho ld

I.ledd:
Grunn knn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig síkkerhet mot
føre eller vesentlig ulempe somfølge qv natur- eller miljøþrhold.
2.ledd:
Kommunen kanþr grunn eller område som nevnt íførste ledd, om nødvendig
nedleggeþrbud mot bebyggelse eller stille særlige lcrqv til byggegrunn,
bebyggelse og uteareal.
2.5

Teknisk forskrift:

TEK 17, TEK

10,

TEK 97, Byggeforskrift 1987

TEK 17
$ 7-3.Sikkerhet mot slcred

(l) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvírlcninger av slcred,
er særlig stor, sknl ikke plasseres i slcredfarlig område.
(2) For byggverk i slcredfareområde skal det fastsettes sikkerhetsklasse þr slcred
etter tabellen under. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres
eller silçres mot slcred, herunder selwndærvirhtinger av slcred, slik at største
nominelle årlíge sannsynlighet í tabellen íkke overslcrídes.

Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde
Síkkerhetsklasse

for

skred Konsekvens Største nomínelle årlíge sannsynlíghet

^S/
S2
53
For områder

med

fare

þr

liten

I/100

middels

1/1000

stor

I/5000

kvikkleiresl<red skal det fastsettes et tilsvarende

sikkerhetsnivå.
(3) Síkkerhetsklasse SI omfatter ogsåfølgende tiltak der tiltaket har líten
konsekvens þr personsikkerhet og ikke omfatter etablering av ny brul<senhet:
a)
b)

ett tilbygg, ett påbygg eller underbygging inntil 50 m2 BRA i byggverkets
levetid
brulrsendring og ombygging inntil 50 m2 BRA.

Tredje ledd omfatter ikke tiltak somfører til etableríng av virl<somhet som
inngår í $ 7-3 første ledd. Tredje ledd omfotter ikke tiltak som ligger innenþr
områder med fore þr kvikkleireslcred.

TEK 10
$ 7-3.Sikkerhet mot skred
(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av
slcred, er særlig stor, sknl ikke plasseres i slcredfarlig område.
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(2) For byggverk i slcredføreområdc slcal silclccrhctslclassc for slvcd fastscttcs.
Byggverk og tilhørende uteareal sknl plasseres, dimensjoneres eller silves mot
slçred, herunder sekundærvirloúnger av skred, slik at største nominelle årlige
sannsynlighet i tabellen nedenþr íkke overslvides.

Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering øv byggverk i slcredfareområde

síkkerhetsklassefor
skred

Konsekvens størstenomínelle,årlígesønnsynlighet

liten
middels
stor

,S1
S2
,Si

1/100
1/1000
1/5000

(3) Sikkerhetsklasse SI omfatter ogsåfølgende tiltak der tiltaket har liten
konselwens.þr personsikkerhet og ikke omfotter etableríng av ny brulcsenhet:
_\
u)

b)

ett tílbygg, ett påbygg eller underbygging inntil 50 m2 BRA i byggterkets

bvetid
bruksendring og ombygging inntil 50 m' BRA.

Besternmelsen omfatter ikke tiltak somfører til etablering av virksomhet som
ínngår í $ 7-3 første ledd. Bestemmelsen omfatter ikke tiltak som ligger innenþr
kvikkleíreslcred.
områder med fare

þr

TEK97 Q2 .1.1997)
S 7-32.Sikkerhet mot naturpåkjenninger þlcred, flom, sjø og vind)
L Generelle lçrav
Byggverk skal plasseres og utþrmes slik at de har tilfredsstíllende sikkerhet mot
å bli skndet av nøturpåkjennínger (slved, flom, sjø og vind).

Planløsning og plassering av byggverk som kan innebære enfore på grunn qv
forutsatt bruk av byggverket, skal vurderes spesíelt.
2. Sikkerhet mot slwed. Unntakþrflodbølge som slqtldesfiellslwed
Byggverk hvor konsekvensene av et slcred, herunder sekundærvirlminger av
slcred, er særlíg stor sknl ikke plasseres i sltredforlig område.
Sikkerheten mot skred qntas å være tilfredsstillende når byggverk i
sikkerhetsklasse I, 2 og 3 og medhørende utvendige brul<sarealer dimensjoneres
eller silcres mot slcred slik at normtallene i tabellen nedenþr oppnås.

Tabell: Sikkerhetsklasser ved pløssering av byggverk i skredfareområder
Síkkerhetsklasse

I
2

for skred Konsekvens Største nomínelle årlige sannsynlìghet

l0)
liten
míddels l0 -3
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Síkkerhetskløsse

3

for skred Konsekvens Største nomínelle årlíge sannsynlíghet
< l0 -3
stor

For byggverk som ikke omfattes av første ledd kan det likevel tillates utbygging i
områder med fore þr flodbølger som sþldes fiellskred, der alle følgende vilkår
er oppfylt:

a-

konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av
av gj ørende s amfunnsme s s i g b ety dning,

b.

personsikkerheten er ivaretqtt ved etþrsvarlíg beredskapssystem som er
basert på sanntids overvåking, varsling og evakueríng, og det er þretatt en
særskilt vurdering av om det skal være restriksjonerþr oppføring av
byggverk som er vanskelige å evaluere. Varslingstiden skal ikke være
kortere enn 72 timer og evalcueringstíden skal være på mal<simum I2 timer,

c.

d.

e.

finnes ikke andre alternatíve, hensiktsmessige og silcre byggearealer,
fysiske sikringstiltak mot selntndære virlminger av fiellslved er utredet, og
det

utbyggíngen er avklart i regíonøl plan, kommuneplanens arealdel eller
regulerings plan (områdere gul ering), herunder gj ennom
konsekvensutredning.

Mindre tilbygging, påbygging eller underbyggíng av el<sisterende byggverk kan
tillates uten lcrav om plan, jf S 7-32 nr. 2 tredje ledd og dispensasjon, jf,, planog bltgningsloven kapíttel 19. såfremt utvídelsen ikke medfører øketfareþr
sknde på liv og helse.
Byggverk skal plasseres og utþres slik at byggegrunn og tilstøtende terreng har
tilfredsstillende sikkerhet mot at det blir utløst slcred eller oppstår skadelige
setninger.

Bygeeforskrift 1987
5I:3 Generelt Bygning og umiddelbart tilhørende utvendige bruksarealer sknl
plasseres, dimensjoneres og utføres slík at den gir rimelig sikkerhet mot skade
på mennesker på grunn av svíkt somfølge av laster som knnþrutse*
Bæreevne under brann sknl være tilstrekkelig tíl å tillate rømning.
Bygning der omfattende sammenbrudd vil medføre alvorlíg eller meget alvorlíg
risiko þr skade på mennesker, skal utføres eller plasseres slik at ulykkeslast på
en mindre del av bygningen ikke vilføre, til omfattende sammenbrudd.
51:4 Plassering av bygning Bygning og utearealer dimensjoneres eller sikres
slik at sikkerhetsnormene i tabell 5I:4 er oppfylte.
Tabell 5I:4 Krav tíl sikkerhet ved plassering øv bygning.
Bruddkonsekvensklasse Sikkerhetsklasse Største nominelle, årlige sannsynlighet
þr slcred Míndre alvorlig I 10-2 Alvorlig 2 I0-3 Meget alvorlig 3 < 10-3 I)
1) Største nominelle årlige sannsynlíghet þr slçred skal godkjennes av
bygningsrådet i det enkelte tilfelle.
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Rettspraksis:
Fra rettspraksis hitsettes de dommene som har størst relevans for vurderingen av
ansvar i den konkret ras-saken fra 15.1.2018.

HR-2015-484-A - Rt-2015-257 - LOM
. En kommune hadde gitt byggetillatelse for oppføring av hytter i et område som
i ettertid viste seg å ha større sannsynlighet for snøras enn regelverket tillater.
Høyesterett kom til at kommunen ikke hadde handlet erstatningsbetingende
uaktsomt ved å gi byggetillatelsene uten å foreta ytterligere rasutredning, jf.
plan- og bygningsloven 1985 $ 68. Det ble lagt vekt på at det var tatthensyn til
kjent rasrisiko og at hverken kommunen eller byggheffen - da tillatelsene ble gitt
- hadde opplysninger om ras på det aktuelle området. Videre ble det lagt vekt på
at det dreide seg om hytter som bare skulle leies ut om solnmeren, og at det
generelt var liten rasfare i kommunen. Dissens 4-1.
HR-2006-1 5l 5-A - Rt-2006-1012
. Dommar Utgård: <Saka gjeld krav mot kommune om skadebot som ûølgtre av
setningsskadar på bustadeigedom, jf. skadebotlova $ 2-l nr. 1. Det er særleg
spørsmål om det skulle vore fastsett vilkår for byggjeløWet etter plan- og
bygningslova $ 68 andre ledd, alternativt om det var særlege problem med
byggjegrunnen som kommunen skulle informert byggherren om.>
. "Egtek utgangspunkt i Rt-1967-1248 der det heiter om ansvar for feil ved
fundamentering: . <<Når det for det første gjelder spørsmålet om kommunens
ansvar, må utgangspunktet være at byggherren selv har ansvaret for
byggegrunnen, for byggeplan og konstruksjon av hus og fundament og for
utførelsen av arbeidet. Dersom kommunen skal kunne påføres ansvar for skader
som oppstår på grunn av svikt på noen av disse punkter, må det påvises at
byggningsmyndighetene under sin befatning med bygget har begått feil som de
kan bebreides for.>
. Som utgangspunkt ligg såleis ansvaret for <<byggegrunnen, for byggeplan og
konstruksjon av hus og fundament og for utførelsen av arbeidet> på
byggherren."
. "Det er ikkje tvilsamt at det er byggherren som har ansvaret for
byggjeprosjektet, også byggjegrunn og fundamentering. Bruken av
ansvarshavande endrar ikkje dette, men støttar klart opp under at det ikkje er
kommunen som skal ha ansvaret. Etter mitt syn vil det berre i heilt
ekstraordinære tilfelle kunne tenkjast at kommunen i slike saker som her, får
ansvar for eit bygg, med mindre kommunen direkte har gripe inn i opplegget for
eller utførin Ea av byggi eprosj ektet. "
. <<Ein ytterlegare grunn til at det ikkje kan stillast krav om at kommunen akkurat
i denne saka skulle gi informasjon, er at kommunen måtte kunne gå ut frå at
byggherren, eventuelt den ansvarshavande, hadde eller skaffa seg tilstrekkeleg
informasjon ut frå at dei begge var lokalkjende. Tomtene kom frå eit gardsbruk
som hadde tilhøyrd bestefaren til Øystein Thengs, og det var broren til Øystein
som hadde utvikla området for sal. Tone og Øystein Thengs budde sjølve tre
kilometer frå området. Også den ansvarshavande var frå nærområdet.>>
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LE-2013-126334 - LOM
. "Lagmannsretten legger til grunn at kommunens plikt til å håndheve plan- og
bygningsloven $ 68 gjelder både i forhold til behandlingen av den enkelte
byggesøknad og i forhold til behandlingen av reguleringsplanen. Det er
imidlertid enighet om at krav som følge av den byggetillatelsen som ble gitt i
1992, er foreldet. Slik denne saken ligger an, finnor ikke lagmannsretten det
nødvendig å skille mellom behandlingen av de enkelte byggesøknader, og
lagmannsretten tar - som tingretten - utgangspunkt i kommunens behandling av
reguleringsplanen."
. "Lagmannsretten legger til grunn at det er viktig at rasfare tas på alvor, og at
byggeforbudet i plan- og bygningsloven $ 68 handheves strengt. At det
foreligger en rasfare i området kan på denne bakgrunn tilsi at kommunen må
være særlig aktsom. Ut fra forholdene på det aktuelle tidspunkt, vanlig
saksbehandlingsprosedyrer på den tiden, samt den kunnskap kommunen hadde,
og de generelle kilder knyttet til rasfare som var tilgjengelige, finner imidlertid
lagmannsretten at kommunens saksbehandling samlet sett har vært forsvarlig.
Slik denne saken ligger an er det etter lagmannsrettens syn tiltakshaver som er
nærmest til å bære risikoen for avgrensingen av rasfareområdet. Avgjørelsene
inntatt i RG-l987-640, RG-l988-499 og RG-2001-238, som Madsen og
Nissegården AS særlig har vist til, endrer ikke lagmannsrettens vurdering."

LE-

| -190892. 23.3 .2012 - VÅC,Ä.
Kommunen ikke ansvar.
Ikke vurdert rasfare ifrn. behandling av reg.plan.
Ikke problemer med ras tidligere i området.
"Når det konstateres rasfore etter at en eíendom er bebygd, vil det være
grunneíers ansvar å iverksette og bekoste sílrringstiltak".

201

LH-2004- 4203 4 - RG-2006- I 07
. Etter snøskred i Ullsfiord i Tromsø i februar 2000, hvor fem hytter ble totalt
ødelagl, utbetalte forsikringsselskapene Gjensidige NOR Forsikring, Sparebankl
Skadeforsikring og If Skadeforsikring erstatning til eieme før de i regressøksmål
krevde erstatning hos Tromsø kommune og KLP Skadeforsikring AS.
. Tromsø kommune handlet ikke uaktsomt ved godkjenning av de tre første
hyttene som ble byggegodkjent i 1983. Den fierde hytten lå utenfor detaljkartets
grense for 1000 års gjentaksintervall utarbeidet av NGI, mens den siste hytten lå
innenfor grensen og var byggegodkjent på et tidspunkt hvor kommunen var i
besittelse av faresonekartet og således burde foretatt næfinere undersøkelser.
Kommunen og dens ansvarsforsikringsselskap ble ansvarlig for tapet vedrørende
denne siste hytten.
. <<I praksis er det imidlertid lagt til grunn at kommunen har et selvstendig ansvar
for at kravene i plan- og bygningsloven $ 68 oppfylles. Dersom det søkes om
bygge- eller delingstillatelse i utsatte områder, har kommunen selvstendig
aktivitetsplikt for kartlegging av tomten. Har kommunen konkret kunnskap om
fare, skal det meddeles tiltakshaver, som må dokumentere at faren ligger
innenfor tålegrensen før tillatelse gis. Det følger av dette at kommunen vil kunne
komme i ansvar ved unnlatt undersøkelse i de tilfeller der det foreligger
aktivitetsplikt etter regelverket eller andre opplysninger som gir konkret
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oppfordring til aktivitet. Det viscs til Od<l .Iarl Pedersen m.fl. Plan og
bygningsrett2000, side 485 o9494 flg.>>
. <<Det kan ikke komme kommunen til unnsetning ved aktsomhetsvurderingen
om eller at kartet er blitt liggende i en seksjon som eventuelt ikke var direkte
involvert i saksbehandlingen ved fradelig eller bygging, så lenge det er
kommunen som organ som er adressat for aktsomhetsvurderingen, og den
aktuelle seksjon som i alle fall hadde kartet i hende, var seg bevisst kartets
betydning også i byggesaker. Lagmannsretten finner det for øvigusannsynlig at
ikke plansjefen distribuerte dette kartet til øvrige etater straks han hadde det i
hende.>>

. <<Det er allerede konstatert at kommunen hadde faresonekartetfør disse to
hytteeiendommene ble tillatt fradelt og bebygget, se ovenfor. Lagmannsretten
finner grunn til å bemerke, i tråd med tidligere rettspraksis, at eksistensen av
faresonekartet og kunnskapen om dette i seg selv ikke er tilstrekkelig til å fastslå
uaktsomhet, selv om det er gitt tillatelse til fradeling og bygging innenfor
risikoområdet. . Lagmannsretten frnner, med støtte i blant annet Sandersens
forklaring ogfør omtaltc rundskriv og forarbeider til plan- og bygningsloven, at
faresonekartet med tilhørende merking av angjeldende område som potensielt
skredfarlig område, i seg selv ga oppfordring til ytterligere ekspertundersøkelser,
Høeghs eiendom, 132176lå klart innenfor risikoområdet - det vil si grensen for
1000 års gjentaksintervall for skred - også slik det ble vurdert i 1999, og det er
intet som tyder på at det ved en detaljkartlegging før fradeling og/eller byggtttg
ville forholdt seg annerledes. Lagmannsretten finner derfor at Tromsø kommune
ved saksbehandlingen av denne eiendommens fradeling og byggetillatelse har
opptrådt uaktsomt idet der ikke ble iverksatt detaljkartleggrng av skredfare.>

LH-r999-76 1 - RG-2001 -238 (37 -200t)
. Flakstad kommune gai 1996 Ole Iver Olsen byggetillatelse for oppføring av
bolighus i Skjeldfiorden. Det hadde også tidligere stått bolighus på tomten. Noen
tid etter oppføring av bolighuset gikk et større snøras like syd for tomten. To
mennesker omkom i raset. NGI ble engasjert først av Olsen, senere også av
Flakstad kommune for å utrede spørsmål om rasfare på stedet. NGI konkluderte
med at faren for snøras på stedet oveskrider kravet i byggeforskriften. Bolighuset
er senere fraflyttet. Olsen reiste søksmål mot kommunen med krav om
fastsettelsesdom for erstatningsansvar. Lagmannsretten kom til at kommunen
hadde opptrådt uaktsomt og at det forelå grunnlag for å fastslå erstatning. Etter
en vurdering også av byggherrens forhold ble det foretatt skylddeling.
RG 1988 s.499 (Loppa kommune)
. Byggetillatelse ble først nektet fordi bygningsrådet mente det var rasfare på
tomta. Han ga seg ikke, og fikk i 1979 godkjenning. Huset sto i fire âr før det ble
tatt av skred. Byggherren tilkjent erstatning da det var uaktsomt at kommunen
ikke undersøkte forholdene nænnere.
RG 1986 s. 1039
. Ved utstikking av godkjent byggetomt ble kommunen klar over at det forelå
rasfare. Uaktsomt av kommunen å ikke endre byggetillatelsen.
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Den mest presise oppsummeringen av rettstilstanden ved vurderingen av kommunens
ansvar finner vi den første dommen inntatt på s. 5 foran, HR 2015 (LOM). Vi siterer
fra de aktuelle premissene som følger:
(29) Spørsmålet er om kommunen opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt ved å
godkjenne byggesøl*tadenefra Madsen, med denfølge at han har investert i utbygging
i et rasutsatt område.

(32) Utgangspunktetfor den rettslige vurderingen er normen i skadeserstatningsloven
$ 2-1 om at arbeidsgiver svarer þr sknde som en arbeidstaker volder ved uaktsomhet i
arbeidet, <idet hensyn tas tíl om de lcrav skndelidte med rimelíghet kan stille til
virl<somheten eller tjenesten, er tilsidesatt.> Aktsomhetsl¡ravet vil avhenge av hva slags
tjenesteområde man befinner seg på, jf Rt-2002-654 på side 662.

(3j) I plan- og bygningslovenfra

1985 S 68første og andre ledd, som gjaldt selve
byggesalrsbehandlingen, yar det fostsatt at byggíng i fareområder bare kunne skje
dersom det var tilstrekkelig sikkerhet motfare eller vesentlig ulempe:
<Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot
fare eller vesentlig ulempe somfølge av natur- eller miljøþrhold.
Kommunen knnþr grunn eller område som er nevnt iførste ledd, om nødvendig
nedlegge þrbud mot bebyggelse eller stille særlige lvav til byggegrunn,
bebyggelse og uteareal. >

(34) Bestemmelsen er videreført i nåværende plan- og bygningslov

fra 2008 S 28-I

(35) Kommunen slaille påse, utfra de opplysninger som var gítt í byggesøhtaden, <<at
nødvendíg kontroll blír utførtfor qt tiltaket ikke vil stride mot bestemmelser som er gitt
i eller í medhold av denne loven. Der opplysninger ikkeforeligger, knn kommunen
lweve slike>t, jf,, tidlígere lov $ 95 nr. 2.
(36) Toleransegrensenþr ras følger av þrslvrrt o* krav til byggverk €EK 97) S 7-32.
Forslcríften måforstås slik at det ikke kan settes opp boliger - herunder
fritidsbebyggelse - på områder hvor slcredrísikoen overstiger 1/1000. Kravet kom inn í
1987.
(37) Paragraf 68 gialdt også hvor det þrelå reguleringsplan. På tidspunktet þr
vurderingen av byggesølvtadenefulgte det, da som nå, av plan- og bygningsloven at
kommunene skulle markere rasforlige områder i kommuneplan og reguleringsplan, jf.
S 20-4 nr. 4 og $ 25. Bestemmelsene er videreført i nåværende lov S 1I-8 og g 12-6.

Q8) Jeg viser til Rundslviv T-5/97 fra Miljøverndepartementet der det heter på síde
38:

<Potensiellefareområder bør synliggjøres så tidlig som mulig i planprosessen
og helst tas med på oversiktsplannivå. Pbl. S 68 kommer inn dersom det ikke i
tilstrekkelig grad er tatt hensyn til faren under planarbeidet eller det ikke
forelígger plan.>
(39) Omþrholdet til reguleringsplanen heter det på side 4l:
<En byggherre kan ... ikke påberope planen som grunnlagfor rett tíl utbygging i strid
med $ 68. Bestemmelsens þrmål er å sikre at det ikke igangsettes utbygging der
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enfarefor liv eller helse. Disse hensyn vil slå
igiennom iforhold til denforutsatte arealbruk i arealplaner.>

forh.old.en.e. i, om.rri.det knn, inne.hcnre

(40) Forarbeidene til $ 68 presiserer at utgangspunktet er at det íkke kan bygges på
steder hvor det er markert risikoþr skade,if, Ot.prp.nr.S7 (1985-86) knpittel9.l.l:
<Det kan ikke settes lçrqv om absolutt sikkerhet til plasseringen av bebyggelsen.
Utgangspunktet er at det ikke må bygges på steder hvor det er mørkert risiko þr
at fare knn oppstå. Vedrørende ras er dette nærmere bestemt i byggeforslnift
1985 køp. 5l:3. Vedrørende andre forer er det ikke satt noe tqllbestemt lwav. I
vurderingen av hvorvidt tomten kan bebygges eller ikke må bygningsrådet i
nødvendig utstrelvting legge vekt på elrspertuttalelser. Men dette utelukker ikke
at bygníngsrådet til slutt skalþreta en selvstendig totalvurdering av
risikomomentene. Det avgjørende må være sqnnsynlighetenþr qt noe vil skie,
og graden av fare/skade som kan oppstå.>
(41) Dette er i hovedsak i samsvar med det som er sagt om ansvarsþrdelingen
OLprpnn3g (1 99 3-I 994) kapittel 6. I. I.

i

(2) Om den nærmere forståelsen av $ 68 viser jeg til Rt-2006-l0l2 avsnitt 33 til 40.
avsnitt 48 uttøles at ansvaretfor <byggegrunnen, for byggeplan og konstrulcsjon av
hus ogfundament ogþr utførelsen av arbeidet> somutgangspunkt ligger på
byggherren. I vår sak er det imidlertid tale omþrhold som ikke er så nært lcnyttet tíl
den konkrete byggetomten som í saken i 2006.

I

(43) I Stortingsmeldingen <Hvordan leve medfarene - omflom og slcred> (Meld.St. 15,
2011-2012) er ansvarsford.elin,gen. oppsummert slik på síde 6:
<Kommunene har et generelt ansvarfor å ta vare på innbyggerne og har ansvar
for den loknle beredsknpen, som også inkluderer å giennomþre risiko- og
sårbarhetsanalyser. Kommunene har ansvarþr arealplanleggingen og plíkter å
sørge for at ny bebyggelse plasseres i samsvar med de lov- og þrslviftsfestede
sikkerhetslvaveneþrflom og skred. Utbyggere har ansvarþr utredning avfare
.før n¡, utbygging ogfare som h\ttter seg direkte til hyggetiltaket.'>t

3

Særlig om ansvaret for arealplaner

Av rettslige utgangspunkt nevnes særskilt, som supplement til lovgrunnlaget i pkt. 2:
St.meld. t 5 (201 I -2012)
-"Kommunen er etter plan- og bygningsloven ansvarligþr at naturfare,
herunder fare þr flom og slcred, blír vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn tíl
arealplønlegging o g byggesaksbehandlíng" .

i

Ot.prp. m. 32 (2007 -2008)
-kommunen har selv ansvaret for egne utredninger (kommuneplan,
områderegulering)
-"For reguleringsplaner utarbeidet av private må kommunen påse at farene er
utredet, at utredningene har tilstrekkelig kvalitet og at hensynet til farene er
innarbeidet i planene".
- grunnlagets tilstrekkeli ghet er skj ønnsbasert
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Pbl. $ 4-2, ROS-analyse. Krav til dette for alle planer som fordrer
konsekvensutredning. Bestemmelsen er ny i 2008-loven. Det er ingen tilsvarende
bestemmelse i 1 985-loven.

4

Ansvarsvurdering - raset i Grønlia 15.1.2018
Innledningsvis vil vi kort nevne grunnvilkårene for all erstatningsplikt
. Ansvarsgrunnlag
. Økonomisk tap
. Ä.rsakssammenheng/påregnelighet

Alle tre vilkår må være opprylt for å kunne konkludere med erstatningsplikt. Vi har
kun vurdert ansvarsgrunnlaget. Spørsmålene om økonomisk tap og årsakssammenheng
drøftes ikke, all den stund vi konkluderer med at det ikke foreligger grunnlag for
ansvar.
Ved vurdering av kommunens evt. økonomiske ansvar vil det måtte tas utgangspunkt i
arbeidsgiveransvaret, skadeserstatningsloven $ 2- I .
Vurderingsmomentene er her i første omgang culpanormen, og vurdering av
individuell aktsomhet eller systemfeil (anonyrne elle kumulative feil).
Aktsomhetsvurderingen tar utgangspunkt i "hvilke krav skadelidte med rimelighet kan
stille til virksomheten eller tjenesten". De viktigste spørsmålene vil da være:
- Er lover eller forskrifter brutt?
- Foreligger det brudd på vanlige fagnormer?
- Ville det vært enkelt å forebygge mot skaden?
- Framsto skaderisikoen som stor? (sannsynlighet x konsekvens)
De mest sentrale momentene

i vårt tilfelle (raset i Grønlia 15.1.2018) vil være:

a)
b)

Hvilke var de tilgiengelige farekart og rapporter på tidspunktet for vurdering
Farens synbarhet (skredfaren), synlige farer: noe laverekravtil opplysningsplikt

Ð

Har tiltakshaver opptrådt uaktsomt

c) Farevurderingskompetanse hos kommunen
d) Lokaltilknytning hos tiltakshaver
e) Lokaltilknytning hos kommunens saksbehandler

Det klare utgangspunktet er at tiltakshaver skal framskaffe de nødvendige
opplysninger og at saksbehandleren i kommunen skal kunne stole på disse
opplysningene.

Vi vil i det følgende gjennomgå
vedtakene i kommunen:

de 6 aktuelle punktene opp mot de forskjellige
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a)

b)
c)
d)
e)

Ð

i

1"6

1991

Tilgiengelige farekart og rapporter. Området ble kartlagt for Statens
naturskadefond på slutten av 1980-ta11et. Dette kartet indikerer at mange av de
eksisterende hyttene (på daværende tidspunkt) ligger skredutsatt. Snøskredfaren er
også omtalt av forslagsstiller siv. ark. MNAL B,ørle Skaslien i juli 1990 slik i
reguleringsforslagets s. 2, pkt. Naturforhold :
"I en sone mellom gruppene l-7 og 8-I I går det enkelte år snøras. Avqrensinq og
detal.iplassering er vurdert i-forhold til dette." (Understrehtingen er gjort av oss).
Synbarhet. Det har gått snøras i lia tidligere, dog ikke ned til bebyggelse eller for
øvrig så langt ned som det gjorde 15.1.2018.
Farevurderingskompetanse. Normal.
Lokaltilknytning hos tiltakshaver. Lokal grunneier som regulerer hyttefelt. Antas
å kjenne til området.
Lokaltilknytning hos kommunens saksbehandler. Beboer i kommunen.
Har tiltakshaver opptrådt uaktsomt? Det forhold at han har engasjert arkitekt
Skaslien for utarbeidelse av reguleringsplan tilsier aktsomhet.

Vurdering: Kommunen har forholdt seg til tiltakshavers opplysninger og vurdering
ift. snøras. Tiltakshaver har benyttet arkitekt. På denne bakgrunn har kommunen ikke
funnet det hensiktsmessig å utrede spørsmålet om snøras ytterligere.

Vår konklusjon: Kommunen har gjort de vurderinger som var naturlige og
nødvendige på vedtakstidspunktet. Det må tillegges stor vekt at kommunen har støttet
seg til vurderingene gjort av ark. MNAL Skaslien, som hadde stor lokaltilknytning og
høy fagligkompetanse. Det foreligger ingen erstatningsbetingende uaktsomhet.

Bebveeelsesplanen med ooostart i2006-2007.

av

FM i2009

a) Tilgiengelige

farekart og rapporter
NGl-rapport 2006 forelå midt i perioden. Rapporten viser til at områciet er kartlagt
tidligere for Statens naturskadefond på slutten av 1980-tallet, og dette kartet

b)
c)
d)
e)

Ð

indikerer at mange av de eksisterende hyttene ligger skredutsatt.
Synbarhet. Det har gått snøras i lia tidligere, dog ikke ned til bebyggelse eller for
øvrig så langt ned som det gjorde i 15.1.2018.
Farevurderingskompetanse. Normal. Kommunen laavgtrørende vekt på NGIrapporten og tillot 2 av 8 omsøkte tomter.
Lokaltilknytning hos tiltakshaver. Lokal grunneier som regulerer hyttefelt. Antas
å kjenne til området. Grønliahytteforening ble orientert om skredrapportene fra
NGI, som omtalte flere av de eksisterende hyttene som skredutsatt.
Lokaltilknytning hos kommunens saksbehandler. Beboer i kommunen.
Har tittakshaver opptrådt uaktsomt? Grunneier og tiltakshaver Geir I Dømm
har innhentet skredrapport fra NGI. Tilsier aktsomhet.

Vurdering: Kommunen har vurdert rasfaren og forholdt seg til NGl-fagrapport
vedrørende snøras, og tillatt 2 nye tomter av i alt 8 omsøkte. Fylkesmannen har også
stadfestet bebyggelsesplanen. Hva angår rapportens bemerkning om at eksisterende
hytter ligger rasutsatt, så ligger det innenfor en forsvarlig saksbehandlingsnorm når
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kommunen fulgte oppfordringen fra hytteforeningen om at eiendommene kan brukes
og videreutvikles i henhold til gjeldende plan- og bestemmelser. For øvrig bemerkes at
kommunen i tillegg fikk utredet spørsmålet på nytt i NGl-rapporten av 2009, samt den
følgende "friskmelding" i e-post av 10.3.2010.

Vår konklusjon: Kommunen har ikke opptrådt uaktsomt på vedtakstidspunktet.

Byggesak hvtte 1994. Ingrid Sæther oe Erik Kartevoll

Byggetillatelse hytte gitt i 1994, uthus 1997, pârbygg2006.
a) Tilgiengelige farekart ift. snøskred. Se foran om kartleggingen for Statens
naturskadefond. Tillatelsen til påbygget i2006 kom før NGl-rapporten samme år.
Snøskredfaren omtalt av forslagsstiller siv. ark. MNAL Børr.e Skaslien i juli 1990
slik i reguleringsforslagets s. 2,pkt. Naturforhold:
"I en sone mellom gruppene I-7 og 8-I I går det enkelte år snøras. Avgrensing og
detaljplassering er vurdert i forhold til dette."
b) Synbarhet. Det har gått snøras i lia tidligere, dog ikke ned til bebyggelse eller for
øwig så langt ned som det giorde i 15.1.2018.
c) Farevurderingskompetanse. Normal.
d) Lokaltilknytning hos tiltakshaver. Ukjent.
e) Lokaltilknytning hos kommunens saksbehandler. Beboer i kommunen.
Ð Har tiltakshaver opptrådt uaktsomt? Hytteeier har ikke vært uaktsom.

Vurdering: Kommunen har forholdt seg til gjeldende reg.plan datert noen fä år
tidligere. Skredfare er nevnt i forslag til reg.plan, og skredfaren ble ihensyntatt ifm.
plassering av hytter.

Vår konklusjon: Kommunen har ikke opptrådt uaktsomt.
Rvssesak hvtfe 2017 Kiell O

Mav K. Hustøft. 204/89

Byggetillatelse hytte gitt høsten 2017. Såle støpt høsten 2017.
a) Tilgiengelige farekart ift. snøskred. Flere farekart forelå i 2017
2006 NGI
2OO9

b)
c)
d)
e)

Ð

.

NGI

2016 SKRED AS
I tillegg kommer avklarende e-post fra NGI v/Frode Sandersen i saken 10. mars
2010, som peker på at allerede godkjente tomter kan bebygges.
Synbarhet. Det har gått snøras i lia tidligere, dog ikke ned til bebyggelse eller for
øvrig så langt ned som det giorde i 15.1.2018.
Farevurderingskompetanse. Normal. Kommunen har hatt kjennskap til nevnte
farekart, og forholdt seg til disse, samt til nevnte e-post fra NGI.
Lokaltilknytning hos tiltakshaver. Ukjent.
Lokaltilknytning hos kommunens saksbehandler. Beboer i kommunen.
Har tiltakshaver opptrådt uaktsomt? Hytteeier har forespurt kommunen ift.
rasfare i forkant av kjøp. Fikk svar av kommunen med henvisning til e-post av
10.3.2010 fra NGI. Tiltakshaver har ikke vært uaktsom.
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Vurdering: Kommunen har forholdt seg til gjeldende reguleringsplan fra 1991, samt
farekart ift. snøskred, og uttalelse fra NGI av 10. mars 2010 som "friskmelder" tomter
som allerede var godkjent ved planbehandling. Kommunen har fulgt ekspertråd fra
NGI, og har på denne bakgrunn funnet oppsetting av hytte forsvarlig.
Vår konklusjon: Kommunen har ikke opptrådt uaktsomt.

Byeeesak hytter hhv. Jostein Sæther og Svein Johnsen
Byggetillatelsene for hyttene til Jostein Sæther og Svein Johnsens hytte ble gitt i
samme tidsrom som for Sæther/Kartevoll (1996-1997). Konklusjon blir derfor den
safirme. Ytterligere omtale er ikke nødvendig.

5

Velen vldere
Kommunen har også bedt oss om å vurdere den videre fremdriften etter raset den
1s.1.2018.

NLskredvurdering
NGI har i sin akuttvurdering datert 19.1.2018 anbefalt at det utarbeides en ny detaljert
skredfaresonering av utsatte områder, og at mulighet og behov for permanente
sikringstiltak wrderes.
Det er vår vurdering at NGIs ekspertanbefaling følges. Vi tilrår dertbr at det snarest
rekvireres en slik ny detaljert skredvurdering. Tatt i betraktning at de siste
byggetillatelsene er basert på at NGI i mars 2010 "füskmeldte" allerede godkjente
tomter i det rasrammede området, kan det stilles spørsmål ved om det er
hensiktsmessig å engasjere NGI på nytt. Samtidig må det kunne legges til grunn at
NGI åpenbarthar den nødvendige kompetansen og allerede kjenner området godt.
Valget av leverandør for skredvurderingen må bli opp til kommunen, men vi vil utfra
ovenstående ikke fraråde å velge NGI. Ved å velge NGI vil kommunen også ha en
direkte foranledning til å be om en næÍnere redegjørelse for den skredfaglige
vurderingen foretatt i e-post av 10.3.2010.

Håndtering av de skredrammede - spørsmålet om forsikringsdekning
Vi er kjent med henvendelsene kommunen har ffitt om gjenoppbygging av den
skredrammede hytta og videre bygging på den tomta hvor sålen var støpt, samt
henvendelsene om bruk av de øwige hyttene i samme området.

I den forbindelse oppstår det flere spørsmål som kommunen må håndtere.
Når det gjelder spørsmålet om bruk må kommunen følge NGIs akuttvurdering om at
faren for skred mot skredutsatte hytter må vurderes fortløpende utover vinteren. Det
kan oppstå situasjoner hvor hytter ikke bør benyttes, og hvor evakuering og forbud mot
bruk kan være aktuelt. Kommunen har allerede etablert et system for varsling og
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informasjon på kommunens hjemmesider. Det har også skjedd varsling via SMS. Vi
anbefaler at de etablerte ordningene videreføres.
Når det gjelder spørsmålet om gienoppbygging/videre bygging vil det ikke være
mulig for kommunen å gi endelige räd før det foreligger en ny og detaljert
skredvurdering. En slik skredvurdering vil også omtale evt. muligheter og behov for
sikringstiltak som vilkår for gj enoppbygging/videre bygging.
Det økonomiske tapet for de berørte hytteeierne vil først og fremst være et
forsikringsanliggende. Vi er i den anledning gjort kjent med at det er reist spørsmål fra
berørte forsikringsselskap om mulighetene for gjenoppbygging. Heller ikke dette
spørsmålet vil kommunen kunne besvare før ny og detaljert skredvurdering foreligger.

6

Tidslinje

1965
1969
1985
I 985
1988
1991

1996
t997

r997

EI
7.1.
7.1.

M

Bygningslov
Skadeserstatningsloven - arbeidsgiveransvaret
Culpanormen
Plan- og bygningslov
Byggeforskrift
Slutten av 1 9 8 0-tallet: Kartlessins Statens naturskadefond
Reguleringsplan Grønlia
't,.,1

)' "'

$68
$ 2- I
$68

,

93 Byggetillatelse Jostein Sæther
204 I 92 Byggetillatelse Svein Johnsen
).(,':il"itl:,,ì l.ji r., liir,.,r ill'ìr,;,t,,,:r,.1 ,li.. 1.:11;ij,.,e,r11,ll
2041

Reform av

ansvarsforholdene

i

norsk

byggesaksbehandling.
Kommunens ansvar avgrenses.

Kommunens kontroll i byggesaker overtatt av godkjente
ansvarlige kontrollforetak, som fär direkte ansvar overfor
kommunen med å ivareta lovsatte krav.

Det offentliges oppgave er begrenset til å påse at det
foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, men skal ikke ha
ansvaret for innholdet i dokumentasjonen eller
gjennomføringen av kontrollen, unntatt den del av
søknaden som gjelder rammetillatelsen, og som
kommunene alltid harhatt ansvaret for.

Vurdering av naturfare element

i

byggesakforskriften $ 6-4, bokstav

e.

rammetillatelsen, jf.

Kommunen ansvar om å informere om farer som ikke er
kjent av tiltakshaver, jf. byggesaksforskriften g 6-1, 5.
ledd.
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t997

2004

2006
2008

2009
2009

20r0

9.25.
3.10

2012

3.23

2015

3.2.

2016

l1

Pkt.4,3,6
Rundskriv T-5197
ta
i
må
man
Ved den generelle sikkerhetswrderingen
betraktning hvilken funksjonstid det aktuell tiltaket må
forutsettes å ha og hva som er påregnelige hendelser
tiltaket vil bli utsatt for. Er det statistisk sannsynlighet for
at en bygning som følge av faren vil gå til grunne i løpet av
sin påregnelige levetid, er det klart nok ikke tilstrekkelig
sikkerhet.
204192 Uthus Svein Johnsen
r'1:r ,i,lll,¡,l'..1,,.',,, rrl,rr,i ..,'lit tt,;'iìtir.. il'. r,il .,',r
NGI - skredfaresoner
Ny plan- og bygningslov
Bebyggelsesplan Grønlia - stadfestet av Fylkesmannen
NGI - rapport skredfaresoner
E-post NGI v/Frode Sandersen til Oppdal kommune
"Ikke store betenkeligheter vedr. allerede godkjente
tomter". "...allerede bebygde tomter i samme område, kan
gjeldende
utbygges/utvikles innenfor
rezuleringsbestemmelser. "
Vågådommen - LE- 201 1-190892.23.3.2012
Uttalelser om kommunalt ansvar etter PBL $ 28-1
Lom - HR- 20t 5 -484- A - P.r-207 5 -257
godkjennelse
av
uaktsomhet
Uttalelser

ift.

om

byggesøknader.
11.

w
2018

1.15

Faresonerapport
AS

-

Grønlia

- Skredfarevurdering - SKRED

Snøskred som raÍìmer en hytte (Sæther/Kartevoll) og en
påbeeynt hytte (støpt såle) (Røste/Hustøft)

J

advokat

advokat
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