
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/542   

Sakstittel:  INNFØRELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD FOR 

NORDLIG DEL AV KJØLLEFJORD PÅ GRUNN AV SKREDFARE PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN (PBL) § 28 - ANNET LEDD 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Det varsles om at Lebesby kommune vurderer å fatte vedtak om bygge- og delingsforbud, 

etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 28-1, for området vest for Strandvegen 66 og utover til 

og med Klubben som i dag ikke inngår under eksisterende skredsikringstiltak. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er kartlagt for 

området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er dekt av eksisterende 

skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt i lovverket. Snø- og steinsprang 

innenfor hele området har utløpslengder og ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og 

dette kan forekomme med returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området 

innehar ikke tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 

eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

Det gis mulighet for uttalelse for hjemmelshavere / festere som blir berørt av det planlagte 

bygge- og delingsforbudet i forkant av kommunens planlagte bygge- og delingsforbud etter 

Pbl § 28-1, jfr. Forvaltningsloven (Fvl.) § 16. 

 

Det settes frist for innsendelse av uttalelse, senest innen fredag 6. august 2021. 

 

Det er viktig at uttalelsen er godt merket med; navn, adresse, hvilken eiendom det gjelder. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Skredfarevurdering Kjøllefjord, datert 2. april 2020. 

2. Skredsikringstiltak Foldalbruket, datert 2. april 2020. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Den 2. april 2020 fikk Lebesby kommune utarbeidet en skredfarevurdering av området på 

nordsiden av Kjøllefjord, iht. Pbl og TEK 17. Området som ble vurdert er fra slutten av 

eksisterende skredsikring over bolighus (Strandvegen 66) og utover mot Klubben. 

 

Det er vurdert skredfaren i henhold til krav til sikkerhet mot skred gitt i TEK 17 og plan- og 

bygningsloven. NVEs veileder for kartlegging av skredfare i bratt terreng (8/2014) er lagt til 

grunn. Aktuelt område ligger innenfor akt-somhetsområde for snøskred, steinsprang og jord- 

og flomskred. I henhold til regelverket er det derfor gjennomført kartlegging i felt for å 

vurdere fare for jordskred, flomskred, snøskred, sørpeskred og steinsprang. Vurderingen 



inne-bærer også klimaanalyse, kartanalyse, innhenting av skredhistorikk og skred-

modellering.  

 

Rambøll har vurdert faren for skred i henhold til alle sikkerhetsklasser (S1, S2 og S3) gitt i 

TEK 17, og det er med det fastsatt faresoner for skred med gjentaksintervall 100 år, 1000 år 

og 5000 år. 

 

Konklusjonen av vurderingen er at det er fare for skred innenfor området som er vurdert. 

Dimensjonerende skredtype er snøskred og steinsprang.   

 

Basert på modellering og skredhistorikk vurderes det som sannsynlig at snøskred får 

utløpslengder og ødeleggende energi helt ned til sjøen, og at dette kan forekomme med 

returperiode på 100 år. Dette gjelder for hele strekningen som er vurdert. 

 

I hele fjellsiden er det blokkmateriale. Det kan ikke utelukkes at avløste blokker også kan 

settes i bevegelse. Dette kan skje for eksempel dersom de blir truffet av nedfall fra 

overliggende skrenter, eller at de rives med av snøskred.  

Registrert steinspranghendelse er benyttet til kalibrering av modellen for å simulere 

steinsprang. Samtlige resultater viser at utløpslengder når godt ut i sjøen. 

 

Det vurderes at faren for skred innenfor vurderingsområdet er større enn nominell årlig 

sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Innenfor disse områdene er det ikke tilfredsstillende 

sikkerhet, i henhold til krav gitt i TEK 17, for byggetiltak i henholdsvis sikkerhetsklasse S1, 

S2 og S3. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 tilfredsstilles ikke kravet om at grunn kan bare 

bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 

eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 

 

I de tilfeller hvor det har inntruffet faktiske hendelser eller der det foreligger nye 

aktsomhetskart eller annen ny viten, må kommunen ta hensyn til dette i saksbehandlingen.  

 

Kommunen har plikt til å informere om naturfarer som er kjent, særlig der faren ikke 

fremkommer av plangrunnlaget. Kommunen må formidle kjente opplysninger om grunn- og 

miljøforhold til utbyggerne i saker der dette er relevant, jfr. Forvaltningsloven (Fvl.) §§ 11 og 

17 om veiledningsplikten.  

 

Der kommunen vet om en konkret fare, som det ikke er tatt høyde for i søknaden, vil 

kommunen ha plikt til å si fra om denne. Resultatet av saksbehandlingen kan bli avslag, med 

angivelse av faren som begrunnelse. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune fikk i 2020 utarbeidet skredvurdering for to områder i kommunen. Dette 

var området fra Strandvegen 66 og utover mot Klubben i Kjøllefjord, samt tettstedet Dyfjord. 

Begge disse områdene fikk konstatert skredfare. (Se vedlegg nr. 1) 

 

Dyfjord tas ikke inn her da dette området tas hånd om gjennom pågående utarbeidelse av 

områdeplan / detaljreguleringsplan for Dyfjord området. Skredfaren vil her bli tatt inn i 

bestemmelsene og således tilfredsstille kommunens plikter etter Pbl § 28-1. 

 



Etter rettspraksis har kommunen et ansvar for å hindre eller stille krav om sikring der den 

visste eller burde visst at det er fare for skade eller ulempe. Dersom kommunen har påvist at 

det foreligger slik fare, vil det være tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare likevel ikke 

foreligger, eller at det kan motvirkes ved sikringstiltak. Når det gjelder sikringstiltak 

begrenses kommunens ansvar seg til å kontrollere at disse er tilstrekkelig til å avverge faren 

eller redusere ulempene til et akseptabelt nivå. Det er tiltakshaver som må dokumentere at 

grunnen eventuelt kan bebygges og at de foreslåtte sikringstiltakene er tilstrekkelig. Dette 

utføres av kvalifiserte foretak med relevant praksis, ellers bør kommunen vurdere uavhengig 

kontroll av sikringstiltakene for å påse at disse er tilstrekkelig. 

 

Når det gjelder området i Kjøllefjord så inneholder dette 3 stk eksisterende reguleringsplaner. 

Disse er: 

 

1. Rpl 194801 Kjøllefjord byplanvedtekter. 

2. Rpl 199801 Kjøllefjord havn nord 1 

3. Rpl 201601 Kjøllefjord ytre havn. 

 

Det er kun reguleringsplanen for Kjøllefjord ytre havn som i dag tar hensyn til skredfaren for 

området. Her er det innregulert at det ikke gis tillatelse for tiltak på land før området er 

tilfredsstillende sikret. 

 

De to øvrige planene har ikke bestemmelser som tar hensyn til den stadfestede skredfaren for 

området. Disse fremviser i dag byggegrunn som kan omsøkes bebygd. 

 

Som konklusjonen på skredvurderingen er beskrevet ovenfor er det: 

Det vurderes at faren for skred innenfor vurderingsområdet er større enn nominell 

årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Innenfor disse områdene er det ikke 

tilfredsstillende sikkerhet, i henhold til krav gitt i TEK 17, for byggetiltak i 

henholdsvis sikkerhetsklasse S1, S2 og S3. 

 

Kommunen vil derfor på bakgrunn av dette bli nødt til å avslå alle søknader som innsendes til 

Lebesby kommune som ikke inneholder dokumentasjon for at byggegrunn er tilfredsstillende 

sikret mot skred. 

 

Siden fareområdet ikke fremgår av reguleringsplanene for området har kommunen følgende 

alternativer: 

 

 Vedta midlertidig forbud mot tiltak, jfr. Pbl § 13-1 (i påvente av ny plan innen 4 år av 

vedtatt midlertidig forbud.) 

 Nedlegge bygge- og deleforbud, jfr. Pbl § 28-1 annet ledd (tidsubestemt inntil 

området er tilfredsstillende sikret.) 

 Stille særlige krav (sikringstiltak) til byggegrunn, bebyggelse mv., jfr. Pbl § 28-1 

annet ledd. 

 Gi avslag på byggesøknad, jfr. Pbl § 28-1 første ledd. 

 

Ut fra alternativene menes det at første punkt om nedleggelse av midlertidig forbud etter Pbl 

§ 13-1 ikke bør benyttes. Siden denne krever utarbeidelse av reguleringsplan innen 4 år. Vil 

det kreves bevilgning og ekstra ressurser for å gjennomføre arbeidet innenfor tidsfristen. 

Samtidig er det tungt å forlenge fristen dersom reguleringsplanen ikke utarbeides. 

 



Når det gjelder tredje punkt om å stille krav (sikringstiltak) for byggegrunn, bebyggelse mv. 

Kommunen har fått utarbeidet skredvurdering av området fra fagkyndige personell det vil 

derfor ikke være behov for ytterligere undersøkelser eller dokumentasjon. Kommunen er også 

begrenset i forhold til vilkår som kan settes. Kommunen kan ikke gi tillatelse på vilkår av at 

det foreligger uttalelse fra f.eks. geoteknisk sakkyndig før deling eller igangsetting. Tillatelse 

på vilkår vil ikke innebære en avklaring av de sikkerhetshensyn som Pbl § 28-1 skal ivareta. 

 

De vilkår som gis må ha direkte sammenheng med den foreliggende fare eller ulempe. 

Kommunen har ikke adgang til å gi bygge- og / eller deletillatelse på betingelse av at 

tiltakshaver bebygger grunnen på eget ansvar. 

 

Av veiledningen til Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 Sikkerhet mot skred fremgår det til 

annet ledd at sikkerhetskravene i annet ledd kan oppnås ved å plassere byggverket utenfor 

område, slik at sannsynligheten for skred er mindre enn minstekravet i forskriften, eller ved 

sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverk og tilhørende uteareal, 

eller ved å dimensjonere og konstruere byggverk slik at det tåler belastningene et skred kan 

medføre. Der det er praktisk mulig bør en velge første alternativet, det vil si å plassere 

byggverket utenfor området slik at sannsynligheten for skred er mindre enn minstekravet i 

forskriften. 

 

Forutsetningen for å plassere byggverket i område der sannsynligheten for skred er større enn 

minstekravet i forskriften, er at det gjennomføres sikringstiltak som reduserer 

sannsynligheten for skred mot byggverket og tilhørende uteareal, til det nivået som er angitt i 

forskriften, eller ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene 

et skred kan medføre. 

 

Bygninger kan dimensjoneres til å tåle krefter fra skred dersom skredlastene ikke er for store. 

Maksimal skredlast bør ikke være større anslagsvis 50 kPa. 

 

Samtidig med skredvurderingen ble det gjennomført forprosjektering av sikringstiltak for å 

redusere skredfaren. Denne gav et grovt kostnadsoverslag på ca. kr. 85 mill. +/- 30 % for 

sikring til og med Foldalbruket. Det resterende området vest for Foldalbruket ble anslått til 

ca. kr. 99 mill. +/- 30 %. 

 

Derfor menes det at tredje punkt også er uegnet som behandlingsmetode for skredområdet i 

Kjøllefjord. 

 

Per i dag vil behandlingen for området skje ved avslag etter Pbl § 28-1 for alle byggesaker 

hvor det ikke er dokumentert kompenserende tiltak som oppnår tilstrekkelig sikkerhet som 

angitt under fjerde punkt. Dette betyr at innbygger vil bli ilagt gebyr etter vedtatt 

gebyrregulativ for så å få avslag på sin søknad. Kommunen kan kun anbefale at søknad ikke 

innsendes uten at denne inneholder kompenserende tiltak, da øvrige søknader vil bli avslått. 

 

Behandling etter fjerde punkt vil være mulig, men de som ikke tilfredsstiller kompenserende 

tiltak vil bli forelagt gebyr og resultatet blir avslag. Saksbehandlingen krever ressurser og 

dersom det velges å frita gebyr må øvrige innbyggere dekke disse kostnadene gjennom sine 

byggesaker. Dette da gebyret inngår under selvkost hvor avdelingens samlede utgifter skal 

dekkes via gebyr. 

 



På bakgrunn av ovenstående menes det at lebesby kommune bør nedlegge bygge- og 

delingsforbud etter Pbl § 28-1 annet ledd inntil området er tilstrekkelig sikret. 

 

Pbl § 28-1 skal sikre at det ikke oppstår fare for liv og helse, ulemper eller verditap som følge 

av utbygging av områder der natur- og miljøforhold tilsier at arealene ikke bør bebygges, 

eller at det må gjøres særlige tilpasninger før utbygging. Bestemmelsen gjelder både på 

regulert og uregulert grunn, og gjelder foran reguleringsplanen dersom planen ikke ivaretar 

kravet til sikkerhet. 

 

Med «miljøforhold» menes støy, luftforurensning mv. som kan utgjøre fare for liv og helse. 

«Naturforhold» peker mot fare for ras, flom og usikre grunnforhold mv. Bestemmelsen 

omfatter ikke bare fare, men også vesentlige ulemper som reduserer livskvaliteten til 

brukerne av tiltaket. Bestemmelsen skal ikke bare ivareta liv og helse, men også fare for 

verditap, i form av skade på tiltak og dets interiør og verdier som oppbevares i den. Kravene 

til sikkerhet er for enkelte elementer presisert i byggeteknisk forskrift (TEK17). 

 

Kommunen har en plikt til å reagere der det søkes om utbygging eller opprettelse av ny 

eiendom i et område som kommunen vet eller burde vite faller inn under bestemmelsens 

virkeområde. 

 

Kravene til sikkerhet mot naturpåkjenning ved utvidelser og ved endring av eksisterende 

bebyggelse er de samme som for nybygg. 

 

Det betyr at arbeider på et eksisterende bygg ikke kan gjennomføres der flom og skred kan 

skje oftere enn det dagens lov og forskrift aksepterer for nybygg. Ny viten og nye 

kartlegginger har medført at vi i dag har større kunnskap om fareområder. Videre er kravene 

til sikkerhet mot naturpåkjenninger relativt nye i forhold til mye av den eksisterende 

bygningsmassen. Mange eldre bygg er derfor lovlig plassert i områder hvor de i dag ikke 

ville bli tillatt satt opp. 

 

I praksis kan dette innebære at bygg som allerede ligger i et fareområde ikke kan bli utvidet 

eller ombygd fordi dagens krav til sikkerhet mot flom og skred ikke er oppfylt. Også ved 

gjenoppbygging etter brann eller annen skade gjelder samme krav til sikkerhet som for 

nybygg. 

 

Alminnelig vedlikehold kan man imidlertid gjøre uavhengig av krav til sikkerhet mot 

naturpåkjenninger. Alminnelig vedlikehold er ikke omfattet av plan- og bygningsloven (Pbl). 

 

Et viktig formål med regelverket er å forhindre farlige situasjoner i sammenheng med 

byggetiltak i fareområder. Hensynet til personsikkerheten er et overordnet prinsipp i 

regelverket. Balansegangen mellom hensynet til personsikkerheten og lokalsamfunnets 

muligheter til naturlig samfunnsutvikling kan være svært vanskelig. Når et område er kartlagt 

som et fareområde, vil det oppstå situasjoner hvor regelverket gjør det vanskelig, og i ytterste 

fall umulig, å tillate enkelte byggetiltak fordi det ikke foreligger tilfredsstillende sikkerhet for 

menneskeliv. Dette kan lett oppfattes som urimelig for de som allerede bor i området eller 

bruker området. 

 

I de tilfeller der kommunen vurderer å fatte vedtak om forbud mot bebyggelse etter Pbl § 28-

1 skal det gis forhåndsvarsel om dette til berørte hjemmelshaver med frist for uttalelse, jfr. 

Forvaltningsloven (Fvl.) § 16.  



 

Forbudet kan gjelde en enkelt tomt eller eiendom eller et større område. Forbudet må være 

tydelig avgrenset i kommunens kartdatabase eller kartverk. Forbud etter Pbl § 28-1 medfører 

ingen reguleringsplikt for kommunen.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er kartlagt for 

området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er dekt av eksisterende 

skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt i lovverket. Snø- og steinsprang 

innenfor hele området har utløpslengder og ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og 

dette kan forekomme med returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området 

innehar ikke tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 

eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

Det anbefales derfor at det gis ut varsel om at kommunen vurderer å fatte vedtak om bygge- 

og delingsforbud etter Pbl § 28-1 i plan- og bygningsloven for området fra Strandvegen 66 og 

utover mot Klubben. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


