
 

  

 

 

NOTAT 
 

Til: Nye Veier AS v/planprosessleder Harald Monsen 

Fra: Advokatfirma Tofte DA 

Ansvarlig advokat: Advokat (H) - Partner Gro Hamre 

Sak/Sted/Dato: 28762/ Kristiansand, 22.06.2020 

 

 

1 INNLEDNING 

I detaljreguleringsplan for E6 Storhove-Øyer går deler av planområdet i skredutsatt terreng.  

 

NVE har reist innsigelse fordi de mener detaljreguleringsplanen er mangelfull i forhold til 

sikkerhet mot naturfare.  

 

Nye Veier har på denne bakgrunn bedt om en juridisk vurdering av hvilke arealformål/ 

bestemmelser som kan sikre forvaltning av skogen som skredreduserende tiltak.  

 

2 NÆRMERE OM INNSIGELSEN FRA NVE 

NVE er av den oppfatning at det i detaljreguleringsplanen ikke er vist hvordan det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skred.  

 

NVE peker på at skredfare må være avklart/dokumentert og vist som hensynssoner, og ev. 

nødvendige sikringstiltak må være dokumentert og regulert inn der dette er nødvendig for å oppnå 

tilfredsstillende sikkerhet for arealene.  

 

NVE peker også på at det må knyttes nødvendige bestemmelser til disse hensynssonene slik at 

sikkerhetskravene er ivaretatt og at sikringstiltakene må være planlagt med tilstrekkelig 

sikkerhetsmargin mht. klimatilpasning.  

 

NVE mener det mangler reguleringsbestemmelser som ivaretar skogen som skredreduserende 

funksjon og avtale om skjøtsel som sikrer dette, og at det også mangler en vurdering av behovet 

for ekspropriasjon for å sikre adgang til ev. nødvendige arealer.  

 

NVE mener også at det ikke kan legges føringer på annen manns grunn og driften av denne som 

gir økonomiske konsekvenser, før en privatrettslig avtale er på plass. 

3 HVORDAN SIKRE AT SKOGEN IVARETAS SOM SKREDREDUSERENDE TILTAK 

3.1 Hva som kan bestemmes i en reguleringsplan 

I en reguleringsplan bestemmes det hvilke formål arealene kan brukes til. Planen bestemmer ikke 

hvem som skal utføre tiltakene og det er ikke adgang til å regulere privatrettslige forhold. Det kan 

derfor ikke tas inn bestemmelser om rettigheter og plikter, eller hvem som har det økonomiske 

ansvaret for tiltakene.  

 

I tillegg til å bestemme hvilket formål arealet kan brukes til, kan det også stilles vilkår for bruk. 

Det er flere måter å begrense bruken /stille vilkår for bruken.  
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Hensynssoner kan gi selvstendig hjemmel til å legge restriksjoner på bruk av arealene. Det kan 

også stilles rekkefølgekrav som stiller vilkår for bruk.  

 

3.2 Forutsatt at arealet reguleres til LNFR – kan det gis bestemmelser som sikrer 

at skogen ivaretas som skredreduserende tiltak? 

Formålet LNFR omfatter områder der nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet virksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag er tillatt. 

 

Det følger av pbl. § 12-7 nr. 9 at det kan gis retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak.  

 

Denne bestemmelsen er ment å gi instruksjoner til kommunens egne etater med ansvar for å følge 

opp skjøtsel på de arealer som kommunen har ansvar for å forvalte. Dette gjelder for eksempel 

parker, friområder, natur- eller friluftsområder, og eventuelt også landbruksområder som enten 

kommunen eier, eller har avtalemessig rådighet over, med sikte på å tilrettelegge for 

allmennheten, eller av hensyn til natur- eller kulturmiljø eller landskap.  

 

Det kan ikke gis bestemmelser til dette arealformålet, men kun retningslinjer.  Retningslinjer gitt 

i medhold av denne bestemmelsen gir således ikke handleplikter eller rettslige påbud eller forbud 

som kan rettes direkte mot private, se Reguleringsplanveilederen 2018 side 132.  

 

I forarbeidene fremgår det at disse retningslinjene er begrenset til tiltak som står i klar 

sammenheng med å opprettholde hensikten med arealformålet og de hensyn som ligger bak. Plan- 

og bygningsloven gir således ikke hjemmel til å fastsette skjøtselstiltak som er nødvendige for å 

opprettholde vernefunksjonen.  

 

I samme retning trekker juridisk teori; Frode Innjord skriver at det ikke er grunnlag for å tolke 

loven slik at den gir hjemmel for å pålegge private grunneiere plikt til å gjennomføre bestemte 

drifts- og skjøtselstiltak.  

 

Det må etter dette legges til grunn at det ikke kan gis bestemmelser som pålegger grunneier å 

hogge skogen for å opprettholde skogen som vern mot skred eller stille som vilkår at det er inngått 

avtale om skjøtsel av skogen med grunneier.  

 

3.3 Forutsatt at arealet vises som hensynssone skredfare - kan det gis 

bestemmelser som sikrer at skogen ivaretas som skredreduserende tiltak? 

Dersom arealet vises som hensynsone skredfare er spørsmålet om det kan stilles bindende 

bestemmelser som sikrer at skogen ivaretas som skredreduserende tiltak.  

 

Pbl § 11-8, som også gjelder for reguleringsplaner, jf. § 12-6, gir rammer og anvisninger på hva 

bestemmelser og retningslinjer kan gå ut på for de forskjellige typer soner. Det skilles mellom 

bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser har direkte rettsvirkninger og blir bindende for 

grunneier. Retningslinjer er derimot ment å være veiledende for grunneierne.  

 

Til hensynsone skredfare kan det gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og /eller 

virksomheter i, jf. § 1-6, innenfor sonen.  

 

Lovproposisjonen omtaler dette slik:  

 

«Sonen har til hensikt å sikre mot fare eller ulykke, og for å hindre miljøulempe og forurensing. 

Sonen vil være et vesentlig virkemiddel for å forebygge blant annet flom- og rasulykker.  

 

Det kan gis bestemmelser med krav eller forbud for å ivareta sikkerhet og for å avverge fare. Det 

gis nå en klar hjemmel til å sikre slike arealer mot bruk og former for tiltak som ikke kan godtas 
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ut fra en risikovurdering. Det vise si denne forbindelse til forbudsbestemmelsen i gjeldende plan- 

og bygningslov § 68.» 

 

Dette betyr at det ikke kan gis bestemmelser om at grunneier plikter å ivareta skogen som et 

skogreduserende tiltak, men at det kan forbys tiltak.  

 

Det vil for eksempel kunne gis bestemmelser om at flatehogst ikke er tillatt.   

 

Det vil imidlertid ikke kunne gis en bestemmelse som forbyr alminnelig skjøtsel, selv om slik 

skjøtsel medfører at skogen mister den skredreduserende effekten.  

 

Det er kun forskrift i medhold av skogbruksloven § 12 som vil kunne hjemle pålegg om hogst.  

 

I planforslag til § 6.12 foreslås det at det før bygge- og anleggsarbeidene igangsettes skal det 

utarbeides en plan for hvordan det kan tas ut/fjernes skog innenfor hensynssonen slik at 

skredsikringsfunksjonen opprettholdes.  

 

Da det ikke kan stilles krav om å ta ut/fjerne skog i medhold av plan- og bygningsloven, bør det 

heller ikke stilles krav om at det skal utarbeides en plan for hvordan dette skal gjøres.    

3.4 Forutsatt at arealet reguleres til Samferdselsanlegg – Annen veggrunn – 

grøntareal - kan det gis bestemmelser som sikrer at skogen ivaretas som 

skredreduserende tiltak? 

Dette underformålet benyttes for areal som i hovedsak forutsettes beplantet eller bevart grønt og 

som skal inngå i vegens eiendomsområde. Arealer som skal eies av vegeier og er nødvendige for 

å opprettholde vegens funksjonalitet, skal normalt reguleres til annen veggrunn - grøntareal selv 

om de funksjonelt også inngår i grønnstruktur eller LNFR, se reguleringsplanveilelder 2028 side 

86.  

 

Arealformålet kan kun benyttes når det er «nødvendig», jf. «i nødvendig utstrekning angis 

områder for», jf. pbl. § 12-5 andre ledd.  

 

Under forutsetning at arealet reguleres til Annen veggrunn- grøntareal, vil staten ved vegeier 

enten ved avtale eller ekspropriasjon overta grunneieres bruksrettigheter/hogstrett.  

 

Vegeier vil ikke selv foreta hogst/skjøtsel og vegeier må på vanlig måte konkurranseutsette denne 

typen tjenester. Dette innebærer at en annen enn grunneier kan komme til å drive hogst/skjøtsel 

på eiendommen.  

 

Etter min vurdering kan det ikke anses nødvendig å avsette arealet til Annen veggrunn- grøntareal 

for å sikre at skogen ivaretas som skredreduserende tiltak.  

 

Minste inngreps prinsipp er et mål ved alle regulering og det må være tilstrekkelig å benytte andre 

virkemidler enn tvangsmessig avståelse av bruksrettighetene/hogstretten, se nedenfor punkt 4. 

3.5 Rekkefølgekrav 

Det er viktig at man ikke kun hindre flatehogst, men at skogen opprettholdes som 

skredreduserende tiltak. Det må derfor utformes et rekkefølgekrav som stiller vilkår om at vegen 

ikke kan tas i bruk før rettigheter til skjøtsel av skogen som skreddempende er sikret.  

 

Hvordan rekkefølgekravet skal oppfylles, blir opp til vegeier å ivareta. Det kan løses ved at  

vegeier inngår en avtale med grunneier om skjøtsel som sikrer at skogen ivaretas som 

skredreduserende tiltak. Dette kan også løses ved at det gis lokal forskrift i medhold av 

skogbruksloven § 12. Vedtakelse av en slik forskrift vil også sikre at grunneier beholder 

bruksrettighetene/hogstretten.  
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På denne måten sikrer man i det lengste at grunneier må avstå bruksrettigheter/hogstretten til 

staten med avtale eller tvang.  

 

Hensynsoner er en integrert del av en arealplan, og de generelle virkninger av planer gjelder også 

for hensynsonene og restriksjonene som er gitt til disse.  Det fremgår av pbl. § 12-4 at 

reguleringsplan er grunnlag for ekspropriasjon.  

 
Dersom partene ikke lykkes med en minnelig avtale om skjøtsel av skogen, eller det ikke vedtas 

forskrift i medhold av skogbruksloven § 12, vil bruksrettighetene/hogstretten kunne eksproprieres 

med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 16. Skogeier vil i den forbindelse få erstattet sitt 

økonomiske tap.  

4 FORSLAG TIL LØSNING 

NVE etterlyser avtale om skjøtsel som sikrer at skogen ivaretas som skredreduserende tiltak. Det 

er imidlertid ikke mulig å stille et slik krav i reguleringsbestemmelsene. Det kommunen kan stille 

som vilkår, er rekkefølgekrav om at det sikres at skogen er ivaretatt som skredreduserende tiltak, 

jf. ovenfor.  

 

Arealet bør reguleres til LNFR. På den måten vil det være tillatt å utnytte eiendommen til 

landbruksformål, herunder skogdrift. En slik regulering vil være i tråd med minste inngreps 

prinsipp og nødvendighetskravet i plan- og bygningsloven. Forutsatt at skogdriften ikke reduserer 

skogens funksjon som skredreduserende tiltak, men gjøres på en måte som gjør at skogen 

opprettholder denne funksjonen, kan det fortsatt drives med landbruk/skogbruk.  

 

For å sikre at skogen ivaretas som skredreduserende tiltak, bør arealet vise som hensynsone 

«skredfare».  

 

Det bør også gis bestemmelser som forbyr landbrukstiltak dersom sikkerhet mot ras ikke er 

ivaretatt eller dersom landbrukstiltaket medfører økt skredfare for tredjepart.  

 

Det bør også gis en bestemmelse om at flatehogst ikke er tillatt.  

 

Endelig bør det stilles rekkefølgekrav om at vegen ikke kan tas i bruk før rettigheter til skjøtsel av 

skogen som skreddempende er sikret.  

 

Hvordan rekkefølgekravet skal oppfylles, blir opp til vegeier å ivareta, jf. ovenfor.  

 

 

 


