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Høring - Invitasjon til å gi innspill til Gjerdrum-utvalget 
 
Vi viser til brev datert 28. mai 2021 med spørsmål om innspill til Gjerdrum-utvalget om dagens 
forvaltning av kvikkleirerisiko. 

Indre Østfold kommune har det siste året arbeidet med rutiner og beredskap rundt håndtering av 
risiko for kvikkleireskred, med særlig fokus på meldinger fra innbyggerne om jordutglidninger. 
Kommunen får mange slike meldinger og ønsker at det skal være enkelt å melde inn, klare rutiner for 
håndtering av meldinger og god informasjon til innbyggerne.  

Kommunen har følgende innspill til Gjerdrumutvalget: 

 Dagens overordnede regelverk er godt og tilstrekkelig strengt for byggesaksbehandling. 
Kommunen fører en konsekvent linje der det bes om dokumentasjon i henhold til TEK 17 § 7-
3, jf. plan- og bygningsloven § 28-1.  

 En svakhet i dagens system er at det ikke finnes noe godt system for løpende kontroll med 
utførelsen av det enkelte byggeprosjekt. Dagens ansvarssystem gir ikke tilstrekkelig sikkerhet 
for at prosjekterte løsninger faktisk blir gjennomført av foretak som er ansvarlige for 
utførelsen. 

 Det kan være utfordrende å vite når det skal kreves grunnundersøkelser ved mindre tiltak 
innen spredt avløp og rehabilitering av slike. Grunnundersøkelser er kostbare sett i forhold til 
tiltakets størrelse. 

 Det er utfordrende å ha oversikt over hvordan summen av tiltak og endringer i et område 
øker skredfaren, f.eks tidligere utbygginger, planeringer mm kombinert med økt graving i 
bekker som følge av klimaendringer. 

 Ved mindre ras, utglidninger eller sprekkdannelser er det vanskelig å vurdere 
alvorlighetsgrad. Vil det kunne utvikle seg videre? Når er det behov for geologisk 
kompetanse? 

 Innbyggernes og grunneiernes forventninger til bistand fra kommunen i å vurdere spørsmål 
om grunnforhold, overgår ofte kommunens kunnskap på området. 
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 Mindre tiltak som ikke er søknadspliktige (eller ikke blir søkt om) kan gi skredfare. Dette går 
«under radaren». 

 Klimaendringer øker utfordringene med graving i bekker. Det er uklart hvilket ansvar 
kommunen har i å vurdere skredfare som følge av dette. 

 

Lykke til med evalueringsarbeidet! 

 
Med hilsen 
 
Marit Lillegraven Haakaas 
planlegger 
Plan 
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