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DERES REF: 22/7801  | VÅR REF: 8070-48 EKSTERNE HØRINGER – 2022.04  Oslo, 11. januar 2023 

HØRINGSINNSPILL – TEKST 
Det vises til utsendt forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo 
og  § 7-4 Sikkherhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred 22. november 2022. 
Multiconsult AS gir med dette vår høringsuttalelse.  

Forslaget til endring i § 7-2 innebærer at byggverk for virksomheter som omfattes av storulykkeforskriften 
ikke lenger er underlagt et totalforbud, dette anser vi som en fornuftig endring etter at koblingen til 
storulykkeforskriften ble fjernet fra § 7-3 1. september 2022. Forslaget til endring i § 7-2 innebærer også at 
det åpnes opp for at sikkerhetskravet for byggverk i første ledd kan innfris ved sikringstiltak under visse 
vilkår. Dette samsvarer med sikkerhetskravene for skred for tilsvarende bygg. Bestemmelsene i § 7-2 
gjelder for saktevoksende flommer som normalt ikke medfører fare for menneskeliv. Flommer som kan 
medføre fare for menneskeliv er omfattet av § 7-3. Dagens regelverk stiller derfor strengere krav til 
flommer som ikke medfører fare for menneskeliv, da det ikke tillates sikringstiltak for å ivareta 
sikkerhetskravet. Vi mener at endringen vil bidra til en mer risikobasert regelverk.  

Forslaget til endring i § 7-4 innebærer at unntaksbestemmelsen skal gjelde for primærvirkningen av 
fjellskred, ikke kun sekundærvirkning herunder flodbølge som dagens regelverk. Samtidig foreslås det en 
forenklet prosedyre for å tillate utbygging i områder med lavere sannsynlighet for fjellskred. Multiconsult er 
positive til en slik forenkling, som også samsvarer bedre med en risikobasert tilnærming som andre deler av 
kapittel 7. Det er en rekke vilkår som må være tilfredstilt for å nytte unntaksbestemmelsen i § 7-4. I stor 
grad dekker disse vilkårene allerede fjellskredets utløpsområdet. Vilkårene skal sørge for at 
personsikkerheten ivaretas. Når disse vilkårene også gjelder for et fjellskreds utløpsområde, ser ikke 
Multiconsult behovet for å skille risikoen mellom fjellskred og flodbølge.  

Multiconsult støtter foreslåtte endringer i § 7-2 og § 7-4 og mener disse endringene vil bidra til en mer 
risikobasert tilnærming og samtidig samsvare bedre med Plan- og bygningslovens intensjon om å legge til 
rette for fornuftig og forsvarlig samfunnsutvikling. 
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