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VEDRØRENDE SIKRING fritidstomt – Gnr 49 bnr 59 – Kjeøy 
 

Undertegnede har hatt befaring av tomt området 49/59 Kjeøya og gjennomført 
undersøkelse (jfr. § 68 i Plan og bygningsloven) av det bakenforliggende brattere 
området til tomten i nærheten av det planlagte byggeområdet. På tomten er det 
oppført en hytte (H-88) og det planlegges og bygge en hytte til på tomten (H-88-1) 
(se figur 2) . 

 
 

 
 

Figur 1: Oversikt over tomta og faresone steinsprang og snøskred. Som man 
ser er det ikke registrert faresone ved tomten da skråningen ikke er høy nok til å 
registreres. Bygningene ligger derfor utenfor noen faresone i flg. NVE Atlas. 
 



 

 
 
Figur 2: Foreløpig utkast til plassering av ny hytte H-88-1 gjort før geologisk 

undersøkelse. Skygge viser anbefalt plassering av uteoppholdsareal. Og det 
anbefales at hytten også flyttes tilsvarende. 
 
 
 
Vurderinger av skredfare 
Undertegnede har hatt befaring i området nord på tomta i det antatte utsatte 
området. Områdets skredfare må på bakgrunn observasjoner betraktes som liten og 
sannsynligheten for at det innen de neste 100 år, raser stein er også liten.  
 
Skredrisiko Skredfare 
Skadeomfanget Liten Middels Stor 
Lite X   
Middels    
Stort    
Figur 3: Sammenheng mellom skredfare, skadeomfang og risiko for tomt nr 49/59 
 
 
Vurdering av skadeomfanget 
Skadeomfanget kan være stein som løsner (se figur 4 og 5) i det brattere område 
nord for huset. To steiner som er observert kan med tid rase ut, men vil kun bevege 
seg kort pga. lav høyde og med flytting av hytten vil en komme godt utenfor et 
eventuelt nedslagsområde og dermed ikke forårsake noen skade. 
 



  
 
Figur 4: Skråningen nord for huset, nylig oppført hytte som ses i bakgrunnen er på 
tomt 49/158. Boks indikerer hvor steinen i ura har kommet fra. Det er ingenting som 
tyder på at det vil komme stein fra denne høyden igjen, dvs. at raster steinen i 
underkant ut vil den kun flytte seg noen få meter ut i ura. 
 



 
  

Figur 5: Bilde viser stein som kan løsne over tid, steinen vil derimot ikke bevege seg 
langt. Det bør derimot ikke være bebyggelse eller uteoppholdsareal i dennes nærhet. 
Flytting av hytten noen meter sydover vil eliminere denne risikoen og flytte hytte og 
uteareal godt utenfor et eventuelt nedfall område. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Figur 6: Bilde viser steinura som raste ut ikke så lenge etter at isen trakk seg tilbake. 
Flytting av hytten noen meter sydover i forhold til forslag fig 2, vil eliminere denne 
risikoen og flytte hytten med tilhørende uteareal godt utenfor et eventuelt nedfall 
område. Hvor steinen i ura nede i bildet kom fra kan ses på figur 4. 
 
 
 
 



Observasjoner 
Det ses ingen spor etter nylige ras eller steinsprang i området nord på tomten. 
Bergarten her er anortositt som er en meget stabil bergart som ikke forvitrer i våres 
klima. Den uren som ligger under fjellskrenten er rast ut for flere tusen år siden, se 
figur 4 og 6. 
 
Konklusjon i forhold til ferdigstillelse 
Det må ikke gjennomføres fysiske tiltak i forhold til ras. Da et par steiner (se figur 4 
og 5) kan komme til å rase innenfor en tidsramme på noen hundre år, bør derimot 
hytten med uteoppholdsareal flyttes ca. 5-6 meter sydover i forhold til forslag om 
arealplan som er forelagt (fig.2), se også figur 6.  
 
Det er kun gjort undersøkelser på overflaten så grunnforhold for øvrig er ikke 
undersøkt.  
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