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Rasfare og evakueringsplan for Arnøyhamn skole. 
 
Fredag 7 april gikk det et stort ras i fjellsiden ovenfor skolen i Arnøyhamn. 
Bildene under viser omfanget: 
 

 
 

 



Som bildene viser så har skredet løsnet helt oppe i fjellet og har stoppet like ved den eksisterende 
skredvollen. 
 
 
I sak 38/16 ble skolegrenser satt på dagsorden. Her ble også skredsikring og evakueringsplan 
belyst i saksfremlegget 
 
NGI har utarbeidd en rapport om sikring av bygningsmassen i forhold til ras (se vedlegg). 
Internatdelen i bygningsmassen kan også utvikles og brukes ved at rassikring gjennomføres. 
Skolen driver i dag med at en evakueringsplan trer inn ved rasfare. Det vil også være behov 
for alternative løsninger dersom skoleveien er stengt. Beste løsning vil i slike tilfelle være å 
samarbeide med privatskolen i Årviksand der kommunen eier bygningsmassen. Dette vil 
gjelde for de elevene som velger Skjervøy som skolested. 
Kostnader ved skredsikring var estimert til rundt 10 mill (2012) og vi kan oppnå støtte på 
opptil 80 % til tiltaket hos NVE. Tallene må kvalitetssikres. 
Denne saka ble behandlet i kommunestyret 10.09.12: (se vedlegg) 

 
Dette vedtaket vil være vanskelig å etterleve, fordi at i forhold til skredsikring og 
evakueringsplaner uttaler Fylkesmannen flg: 
Da har vi diskutert problemstillingen internt her hos oss. 
I utgangspunktet så er det NVE som er skredmyndighet og som bør komme med faglige 
uttalelser knyttet til denne konkrete saken. Dere bør derfor ta kontakt med de ettersom de er 
skredmyndighet. NVE kan gi dere faglige anbefalinger, samtidig som dere kan gå i dialog 
med de angående skredsikringstiltak. I noen tilfeller er det slik at NVE dekker noen av 
kostnadene knyttet til slike tiltak. 
I utgangspunktet så anbefaler Fylkesmannen på det sterkeste at dersom skolen skal drives 
videre, at den sikres etter sikkerhetsklassene i Teknisk forskrift (TEK 10) for skred, hvor 
skole skal sikres etter klasse S3 med største årlige nominelle sannsynlighet 1/5000. En 
evakueringsplan for skolen er kun ett midlertidig tiltak og ingen permanent løsning. Nå er 
detogså slik at dersom kommunen planlegger ett søknadspliktig tiltak knyttet til skolen, vil 
dette måtte behandles etter plan- og bygningsloven og dermed utløse eventuelle 
skredsikringstiltak etter PBL § 28-1 (forbudsbestemmelsen). 
§ 14 i sivilbeskyttelsesloven sier dette om helhetlig ROS: Risiko- og sårbarhetsanalysen skal 
legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved 
utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven). 
I dette ligger det at kommunen skal vise til avdekket risiko i helhetlig ROS ved 
utarbeidelse/revidering av planer etter plan- og bygningsloven. Dette vil kunne lede til at 
kommunen ved en eventuell revidering av kommuneplanens arealdel bør se på om en her kan 
gjøre grep i arealdelen for å bøte på risiko avdekket i HROS knyttet til denne konkrete skolen. 
Det vil si at dersom man har en skole i skredutsatt område, og at dette er av dekket i HROS, 
bør kommunen enten a) vurdere alternative lokaliseringer i arealdelen som det er mulig å 
flytte skolen til, b) kommunen bør gjøre avbøtende tiltak etter PBL (skredsikring) som 
oppfyller sikkerhetsklassene i TEK 10 slik at man kommer i null risiko eller reduserer 
risikoen ved et eventuelt skred. 
 



 

Iflg sitat fra saksfremlegget refereres det til en evakueringsplan ved rasfare. Saken har også 
tidligere vært behandlet i 2012. 

 

Mine spørsmål i denne omgang gjelder evakueringsplan: 

1. Hva sier evakueringsplanen om hvilke vurderinger som skal gjøres før evakuering 
iverksettes? 

2. Hvem skal utføre disse vurderingene? 
3. Er evakueringsplanen oppdatert etter 2012? 
4. Hvilke vurderinger var gjort dagene før raset gikk 7 April i år? 

Jeg tillater meg også å spørre om hvilken tidsplan bygging av større skredvoll har? 

 

Spørsmålene må gjerne besvares i neste kommunestyremøte 

 

 

Med hilsen 

 

Kurt Michalsen 

  


