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NATURSKADER  
 
Forslag til vedtak: 
 
Før eventuell etablering av nemnd for naturskader, herunder elveforebygging, skal 
rådmannen før sommeren 2013 komme tilbake med en egen sak som inneholder: 
 

• Oversikt over eksisterende kartlegginger med eventuelt forslag og behov for 
ytterligere kartlegginger 

• En klarlegging av ansvar og rutiner mellom kommune, grunneiere, 
forsikringsselskap, politi, NVE mv både for det forebyggende arbeidet og for større 
og mindre hendelser 

• En grov vurdering av økonomisk behov for 2014 og senere som innspill til arbeidet 
med budsjett 2014 

• Forslag til mandat for eventuell nemnd 
 
 
Innledning / bakgrunn 
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning (HMA) ba i møte 15.november 2012 om en 
egen sak knyttet til eventuell reetablering av Elveforebyggingsnemnda. 
 
Beskrivelse av saken 
Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, 
stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Å forebygge skred og flom langs elvene er ett av 
virkemidlene for å begrense faren for naturskade. 
 
Når HMA ønsker å reetablere Elveforebyggingsnemnda, vurderer rådmannen at det kan 
være hensiktsmessig å vurdere hele saksområdet knyttet til naturskader og ikke bare 
elveforebygging.   
 
Oppgavene knyttet til naturskade er: 
 

• Vedlikeholde eksisterende forebyggende tiltak 
• Vurdere nye risikoområder. Kartlegging.  
• Iverksette eventuelle forebyggende tiltak basert på risikovurdering (risiko for 

hendelse, konsekvenser, kostnader) 
• Gjennomføre øvelser 
• Håndtere hendelser 



 
I plansaker stilles det i dag krav til geologiske undersøkelser. Ut over dette, er det i dag lite 
med rutiner knyttet til det forebyggende arbeidet.  
 
Det er også behov for å klarlegge ansvar og rutiner (også der det er gråsoner) mellom 
kommune, grunneiere, forsikringsselskap, politi, NVE mv både i det forebyggende arbeidet 
men også ved større og mindre hendelser.  
 
Eventuelle hendelser skal registreres i krisestøtteverktøyet DSB-CIM som er et dataverktøy 
som eies av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
 
Mulige aktiviteter i 2013 er derfor: 
 

• Klarlegge ansvarsforhold, etablere rutiner og foreslå organisering 
• Klarlegge behov for eget delegeringsvedtak fra kommunestyret til HMA 
• Lage plan for å kartlegge risikoområder 
• Fremskaffe oversikt over allerede kartlagte områder og iverksatte forebyggende 

tiltak 
• Vurdere oppgaver som bør gjøres fra 2014 og senere 
• Vurdere ressursbehov 2014 og senere 

 
Organisering 
HMA bør selv vurdere om det skal etableres en nemnd med et fåtall av HMAs medlemmer 
eller om befaringer og saker skal ivaretas av HMA som helhet. Rådmannens anbefaling vil 
være at HMA ivaretar dette selv. 
 
I skrivende stund er det ikke avklart hvorvidt opprettelse av nemnd forutsetter delegert 
vedtak fra kommunestyret. Dette må også avklares før det blir besluttet å opprette nemnd for 
naturskader.  
 
Rådmannen vil etablere en administrativ arbeidsgruppe bestående av for eksempel 
representanter fra miljø- og arealforvaltningen, teknisk drift, brann- og redning og 
beredskapsleder. Eksterne deltakere (som politi) kan også bli vurdert avhengig av resultatet 
fra kartleggingen av ansvar og rutiner mellom de ulike aktørene nevnt over. 
 
Internt vil oppgaven plasseres ved miljø- og arealforvaltningen. 
 
Økonomiske forhold 
Det er pr i dag ikke avsatt budsjett til formålet, hverken til kartlegging, planlegging eller 
iverksetting av forebyggende tiltak. Det er mulig å søke støtte hos NVE, men rådmannen 
vurderer at Ringerike kommune uansett må finansiere deler av arbeidet. 
 
Rådmannen foreslår derfor at 2013 benyttes til å kartlegge behov for og at eventuelle 
økonomiske konsekvenser drøftes i forbindelse med budsjett 2014 og senere. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at ansvar og rutiner mellom aktørene klarlegges før eventuell 
opprettelse av nemnd. 



 
Saksdokumenter 
Naturskadefondet: http://www.naturskade.no/no/Hoved/Naturskader/  
DSB: www.dsb.no  
 
 
 Ringerike kommune, 19.12.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Knut E. Helland 
 
 
 
 
 


