
 

 

 

 

BYSTYRET 04.03.2021 

 
 

INTERPELLASJON: Tiltak mot ras/kvikkleire i Sarpsborg kommune 

 
INTERPELLANT: Jan Petter Bastøe (R) 
 

 

ORDFØRERENS SVAR:  

Jeg takker interpellanten for å ta opp et viktig tema som mange sarpinger har følt seg berørt av 

siden skredet i Gjerdrum. 

Bastøe sier at han mener at fremtidige utbygginger i områder der det er påvist kvikkleire ikke 
bør godkjennes når det er tvil om sikkerheten.  
La meg aller først slå fast at utbygginger hvor det er tvil om sikkerheten, ikke blir godkjent. Det 
er omfattende krav til både dokumentasjon og eventuelle tiltak ved usikre grunnforhold. Disse 
skal være oppfylt før det blir gitt grønt lys for utbygging. 
 
I interpellasjonen blir det fremsatt flere spørsmål. Jeg vil komme med et kort svar til disse, og 
viser for øvrig til at også formannskapet fikk en gjennomgang av temaet skred og skredfare 20. 
januar fra direktør Samfunn, Sigmund Vister. 
  

1. Hvilke tiltak er gjort i Sarpsborg kommune for å redusere risikoen for katastrofale 
hendelser de siste 10 årene? På hvilken måte skiller tiltakene seg fra det som er gjort i 
Gjerderum kommune?  

 

• Store deler av Sarpsborg ligger under marin grense, og i veldig mange områder kan 
man derfor påtreffe kvikkleire. For de områdene som ikke er kartlagt gjelder det et «føre-
var-prinsipp». I regulerings- og byggesaker har kommunen gode rutiner for å påse at 
områdestabiliteten er vurdert. Kommunen krever at det gjøres vurderinger av 
geoteknikere i alle nye byggesaker av en viss størrelse. Eventuelle sikringstiltak skal 
prosjekteres av kompetente fagmiljøer.  

• For enkelte områder der vi er kjent med at det er påvist kvikkleire (Alvim, Sandesund, 
Yven, ned mot Greåker) er alle tiltak søknadspliktige. Her kan ikke huseieren sette i 
gang arbeid med mindre tiltak som man ville hatt lov til andre steder. Dette gjelder 
graving, drenering, flytting av masser og alle slags nybygg.  

• Når det gjelder Gjerdrum, så er det ikke kjent hva som er grunnen til skredet. Naturlig 
nok sitter vi ikke med inngående kjennskap til rutiner, praksis og vurderinger gjort i 
Gjerdrum kommune. Jeg vil vise til at olje- og energiminister Tina Bru har varslet en 
gjennomgang av hva det var som skjedde i Gjerdrum, og av regelverk for utbygging i 
kvikkleireområder1. Sarpsborg kommune vil følge nøye med på hva denne 
gjennomgangen vil vise, og vurdere om det kommer fram noe som medfører at vi skal 
endre på rutinene våre. 
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2. Hvilke tiltak kan kommunen gjøre fremover for å redusere risikoen for katastrofale 
hendelser?  
 

• Først og fremst så har kommunen et årvåkent blikk på situasjonen generelt og følger 
opp både gjennom egne observasjoner og innkomne tips og meldinger. Det viktigste er å 
utvise ekstra varsomhet for erosjon etter «vann på avveie» og vektpåvirkning ved 
utgraving og forflytning av masser. Dette gjelder i områder som allerede er utbygd.  

• I nye utbyggingsområder blir det gjort utredninger og undersøkelser på overordnet nivå i 
arealplan, og hensynssoner tas inn hvis nødvendig. Det settes ytterligere krav til 
utredning i reguleringsplan. Områder kan bli forkastet, eller de kan få krav om ytterligere 
utredninger. I byggesaker er det også krav til undersøkelser og prosjektering av tiltak før 
igangsettingstillatelse gis.   

• Etter skredet i Gjerdrum har vi lagt særlig vekt på at alle henvendelser skal tas i mot av 
to faste kontaktpersoner, og oppdatert informasjon på kommunens nettsider slik at vi 
bidrar til å holde innbyggerne informert på en betryggende måte. Systematisering og 
loggføring av inngående og utgående henvendelser fra publikum er viktig for at vi skal 
ha så god oversikt over situasjonen som mulig. 

• Kommunen har også god dialog med NVE ved behov. 
 

 
3. Hvordan vurderer ordføreren sikkerheten for de som bor i områder der det er påvist 

kvikkleire i Sarpsborg kommune?  
 

• Sarpsborg kommune mener at det er god sikkerhet for de som bor i disse områdene. 

Det er ikke registrert ras eller større hendelser, og boligene er bygget etter tillatelse selv 

om de står på ustabil grunn. 

• Kommunen har ikke ny informasjon som tilsier at det er mer usikkert å bo i disse 

områdene nå enn tidligere. Vi vet at ras kan oppstå når et område blir overbelastet. En 

slik overbelastning kan skje gjennom naturlige årsaker ved store regnmengder eller 

overfylte bekker og elver, eller gjennom menneskelige tiltak som graving, utfylling, 

drenering eller andre terrengbelastninger. 

• Så lenge det ikke skjer inngrep som medfører overbelastning, så er sikkerheten vurdert 

til å være god.  

• Ny informasjon eller endringer som følge av nedbør eller andre naturlige årsaker, kan 

føre til at vi gjør nye vurderinger av utsatte områder.  

 

4. Dersom det skulle gå et ras i området ved Bodalstranda, som det har blitt advart mot, 
hvem vil da etter ordførerens vurdering være ansvarlig både juridisk men også moralsk?  
 

• Det er vanskelig å svare på den type hypotetisk spørsmål, enten det gjelder 

Bodalstranda eller andre områder.  

• Spørsmål om ansvar henger sammen med hva et skred vil bli utløst av og må vurderes 

konkret i vært enkelt tilfelle. Skred kan også være naturkatastrofer som ikke noen kan 

lastes for. 

• Om noen skal kunne holdes ansvarlig for en slik hendelse så må det foreligge det vi 

omtaler som en klanderverdig opptreden eller handling. Eksempler på dette er å unnlate 

å følge pålegg om sikringstiltak, at tillatelse er gitt uten at det er stilt krav om tiltak, eller 

at det er satt i gang tiltak uken at tillatelse er gitt. Ved slike tilfeller så vil utbyggere, 

entreprenører og myndigheter kunne ha et ansvar. 



 
 
 
 
 

Jeg vil avslutte med å si at det er ikke utelukket å gjøre tiltak i områder med kvikkleire i grunnen. 

For eksempel planlegges det ny fylkesvei 109, utbygging på Amfi Borg og utvidelse av 

renseanlegg på Alvim. Men det gjelder strenge krav til forebyggende tiltak dersom noe skal 

gjøres.  

Interpellanten har også fremmet et forslag til vedtak som innebærer at det skal gjøres nye 

utredninger og fremmes en egen sak til bystyret. Her vil jeg vise til orienteringene 

administrasjonen tidligere har gitt til formannskapet og utvalgene for Miljø og Teknikk og 

Plansaker, disse orienteringene ble også sendt til bystyrets medlemmer. Viser videre til de 

svarene jeg har gitt i dag. Med bakgrunn i dette ser jeg ingen grunn til at Sarpsborg kommune 

skal igangsette det arbeidet som interpellanten har bedt om. Jeg vil understreke at det blir gjort 

kartlegging på overordnet nivå i arealplanen, og hensynssoner tas inn der det er nødvendig. Det 

settes ytterligere krav til utredning og undersøkelser i reguleringsplaner, og videre i byggesaker 

er det også krav til undersøkelser og prosjektering av tiltak før igangsettingstillatelse gis. Jeg 

viser også til at utkastet til arealplanen for Sarpsborg kommune nå har vært på høring, og at 

bystyret vil få den til ny behandling når saken er ferdig utredet i administrasjonen. 

 


