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Vår ref:   Deres ref Saksbehandler Dato 

2021/692-2  Hanne Marthe Breivik  958 13 034 12.07.2021 

Innspill til Gjerdrum-utvalget fra Overhalla kommune 

Viser til deres brev av 28.05.21 fra utvalgsleder Inge Ryan, hvor det inviteres til å gi innspill til 
Gjerdrum-utvalget. Det følger av brevet at utvalget ønsker erfaringer, vurderinger og 
anbefalinger om hvordan det norske samfunnet forvalter og håndterer risikoen for 
kvikkleireskred. I brevet er det skissert eksempler på spørsmål dere ønsker belyst. Vi har tatt 
utgangspunkt i disse når vi nå oversender våre innspill.  
 
NADAG – Nasjonal database for grunnundersøkelser inneholder mye informasjon, og 
grunnundersøkelser foretatt av offentlige aktører legges inn. Utfordringen er at ikke alle 
grunnundersøkelser foretatt i privat regi legges inn. Det er derfor mulig at det finnes data som gir 
informasjon om grunnforhold, men som kommunen ikke har tilgang til. Et krav til alle som foretar 
grunnundersøkelser til å legge inn data fra denne inn i basen ville derfor ha bidratt til et bredere 
kunnskapsgrunnlag når kommunen skal foreta vurdering av om tiltak kan tillates eller ikke i 
enkelte områder.  
 
Overhalla kommune er en kommune, i likhet med mange andre norske kommuner, med flere 
områder hvor vi har kunnskap om utfordrende grunnforhold, men også mange områder hvor det 
mistenkes utfordrende grunnforhold. Kommunen utarbeider plan for vedlikehold og nye tiltak på 
bakgrunn av den informasjon vi har tilgjengelig. Vi melder så inn dette til NVE, men opplever ikke 
alltid å bli prioritert. Dette skyldes nok knapphet i ressurser på fagområdet.  
 
I områder hvor det er kjent at grunnforholdene er utfordrende, kunne vi ønsket oss bedre 
kartlegging. Dette spesielt i områder som er noe tettere befolket. Vi som kommune kunne da ha 
fått et bedre beslutningsgrunnlag mtp hvilke tiltak vi kan tillate i disse områdene.  
 
Ved av bekymringsmeldinger fra innbyggere på mindre ras/utglidninger, opplever vi det som 
utfordrende å foreta en førstehåndsvurdering. Dette begrunnes i manglende kompetanse i 
kommunen. Det er derfor ønskelig med en kompetansebygging hvor det gis en innføring i hvilke 
momenter som bør vurderes fra kommunen sin side. Hva skal kommunen se setter i kartet, 
hvordan kan vi vurdere forholdene på stedet? Det hadde vært ønskelig med en 
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kompetansebygging i kommunen på dette, gjerne koordinert fra statsforvalter eller andre slik at 
det også kunne bidratt til samarbeid over kommunegrenser.  
 
Overhalla kommune opplever noe uklart definert ansvarsområde fra sentrale myndigheter hva 
grunnforhold angår. Hvor omfattende undersøkelser skal vi som kommune kunne kreve av 
private aktører for mindre byggetiltak?  
 
Vår ref. 2021/692–2 bes oppgitt ved henvendelse 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hanne Marthe Breivik 
Teknisk sjef 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


