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AGENDA

• Sentrale problemstillinger for foredraget.

• Kommunens ansvar ved skade som eier av avløpsledninger etter
forurensningsloven § 24 a, reglene om objektivt ansvar og etter
ansvarsfraskrivelsene i standard abonnementsvilkår. (1)

• Kommunens ansvar ved skade etter vannressursloven (2)

• Kommunens ansvar ved skade etter naboloven. (3)

• Kommunens ansvar som plan- og bygningsmyndighet. (4)
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1.   Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår. 

1.1 Forurensningsl. § 21  

• Forurensningsloven § 21: «Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling
av avløpsvann. Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og
overvann.». Bestemmelsen er nå foreslått endret av Miljødirektoratet slik at overvann
defineres særskilt.

• Høyesterett har i dom Rt. 2012 s. 820 (Fosendommen) lagt til grunn at overflatevann
må regnes som «avløpsvann» uavhengig av om overvannet er forurenset eller ikke.
Som avløpsanlegg regnes også en lukket grøft.

• Skadene skjedde fordi en rist og en kum langs to fylkesveier var blitt tettet igjen av en
blanding av regnvann og snø. I dagene før det kraftige regnværet hadde det vært snø
i området, og regn og snø førte samlet til at ristene ble tette. Overvannet rant da ned i
to nærliggende kjellere og gjorde skade der.
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1.    Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår. 

1.2  Forurensningsloven § 24. Ansvar for drift

• Forurensningsloven § 24 første ledd: «Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av
avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Ved private avløpsanlegg er eier av
den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for drift og vedlikehold.»

• Hvis man først anses for å være eier av et avløpsanlegg, så inntrer vedlikeholdsplikten.

• Spørsmålet er da hva som skjer hvis den aktuelle innretningen eller anlegget aldri har
vært ment for å bortlede avløpsvann til rensing og behandling slik som i Fosen-
dommen.
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1.    Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.3   Forurensningsloven § 24 a (1).

• «Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi
kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig. §§ 57-61 gjelder
tilsvarende.»

• Bestemmelsen omfatter avløpsanlegg både for overvann og forurenset avløpsvann, jf.
forurensningsloven § 21 og s. 374 i Ot.prp.nr. 39 (1998-99).

• Henvisning til at §§ 57 til 61 gjelder tilsvarende innebærer annet at reglene om
erstatningsansvarets omfang i § 57, gjenoppretting til allmennheten etter § 58, reglene i § 59
om at den som volder en forurensning som alene eller sammen med andre skadeårsaker kan
ha forårsaket forurensningsskaden anses for å ha voldt skaden, dersom det ikke blir
godtgjort at en annen årsak er mer sannsynlig. Det samme gjelder § 61 om mulighet for
lempning av ansvaret, der det kan tas hensyn til at eiendommen eller tingen tåler særlig lite.

• Rettspraksis: Rt. 2007 s. 431 (Stavanger), Rt. 2011 s. 1304 (Alta), Rt. 2012 s. 820 (Fosen) og
Rt. 2014 s. 656 (Molde). Se også Borgarting lagmannsretts dom2. juni 2016.(LB-2015-52345)
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1.    Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.3   Forurensningsloven § 24 a (2)
1.3.1 Rt. 2007 s. 431. Stavangerdommen. 

• Rt. 2007 s. 431 «Stavanger-dommen»: Spørsmålet var om kommunen var ansvarlig
etter forurensningsloven § 24 a, for skade som følge av tilbakeslag som inntraff pga.
kraftig regnvær som avløpsledningen ikke var dimensjonert for å håndtere.

• Høyesterett påpekte at forarbeidene ikke omtalte spørsmålet om § 24 a skulle kunne
fravikes ved avtale, og at den tidligere bestemmelsen i § 47 nr. 2 i vassdragsloven av
1940 ble forstått slik at denne kunne fravikes. Hvis meningen var å sette til side
gjeldende bestemmelser om ansvarsbegrensninger i mange kommuner, måtte
lovforarbeidene ha tatt uttrykkelig stilling til dette.

• Høyesterett kom til at kommunens ansvarsfraskrivelse i abonnementsvilkårene for
vann og avløp, medførte at kommunen var uten ansvar. Ansvarsfraskrivelsen ble heller
ikke satt til side som urimelig etter avtaleloven § 36.
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1.      Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.3     Forurensningsloven § 24 a (3)
1.3.2 Rt. 2011 s. 1304 «Alta-dommen» 

• I Rt. 2011 s. 1304 «Alta-dommen», kom Høyesterett til at en ansvarsfraskrivelse av
det objektive ansvaret i standard abonnementsvilkår ikke kunne stå seg når svikten
primært skyldtes mangelfullt vedlikehold. Kommunen ble derfor kjent ansvarlig på
objektivt grunnlag etter forurensningsloven § 24 a.

• Skaden skyldtes her en propp i en kommunal avløpsledning. Høyesterett fant at det
måtte kreves sterke grunner for at en kommune skulle kunne fraskrive seg ansvar for
skader forårsaket av utilstrekkelig vedlikeholdte avløpsanlegg, og påpekte at en slik
adgang ville redusere det insentiv til forsvarlig vedlikehold og skadeforebygging som
erstatningsansvaret etter forurensningsloven § 24 a var ment å skulle gi.
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1.      Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.3     Forurensningsloven § 24 a (4)
1.3.3  Fosendommen (Rt. 2012 s. 820) (1)

• I Fosendommen (Rt. 2012 s. 820) la Høyesterett vekt på definisjonen av avløpsvann og
avløpsanlegg i Forurensningsloven § 21, og fant at det innebar at det dermed var et
objektivt ansvar for manglende kapasitet eller vedlikehold for det aktuelle vegsluket
etter forurensningsloven § 24 a.

• Flertallet fant ikke holdepunkt er for at enkelte typer overvann skulle holdes utenfor
begrepet avløpsvann.

• Både mindretallet i Høyesterett og etterfølgende juridisk litteratur på området
(artikkel av Brita Helleland i kart og plan, nr. 1-2018 på s. 72) argumenterer for at
overvann kun burde regnes som avløpsvann når det ledes til kommunalt nett. Dette
fordi hovedformålet med reglene var å sikre bedre kontroll med det kommunale
avløpsnettet.
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1.      Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.3     Forurensningsloven § 24 a (5)
1.3.3 Fosendommen (Rt. 2012 s. 820) (2)

• Innretninger som rister, kummer og stikkrenner er vanlige deler av drenerings-
systemet til veier og anses som en del av veien eter veglovens forarbeider. Helleland
påpeker at Norge i 2012 hadde ca 90 000 km offentlig veg, med ca 50 000 km
veggrøfter og rundt 4000 km lukket drenering langs vei, og at mye av dette etter
gjeldende rett er å anse som avløpsanlegg.

• Er det tale om et avløpsanlegg blir det et objektivt ansvar, mens dersom det anses
som utelukkende et dreneringssystem for veien, blir det bare ansvar dersom vegeieren
har handlet uaktsomt, med henvisning til tidligere artikkel i Kart og plan 2016 s. 104
fra Steinar Taugbøll.

• At to ulike ansvarsgrunnlag kan være aktuelle for nøyaktig samme innretning synes å
være en uheldig løsning.
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1.       Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.4     Rettspraksis i tilknytning til de ulovfestede reglene om objektivt ansvar. (1)
1.4.1 Rt. 2014 s. 656 (Molde-dommen) (1)  

• Rt. 2014 s. 656 «Molde-dommen»: Spørsmålet var om kommunen var ansvarlig etter
forurensningsloven § 24 a, for skade som følge av tilbakeslag som inntraff etter at en
stor stein av ukjent årsak hadde kommet inn i anlegget.

• Høyesterett kom til at kommunen ikke kunne holdes ansvarlig for skaden etter
forurensningsloven § 24a, idet det ikke var sannsynliggjort at skaden kunne føres
tilbake til objektive mangler ved vedlikeholdet.
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1.       Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.4     Rettspraksis i tilknytning til de ulovfestede reglene om objektivt ansvar. (2)
1.4.1 Rt. 2014 s. 656 (Molde-dommen) (2)

• Kommunen ble imidlertid ansett ansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag på samme
måte som i Høyesteretts avgjørelser inntatt i Rt. 1935 s. 218 og Rt. 1975 s. 1081
(Tromsø). Det ble uttalt om det nærmere grunnlaget for dette i avsnitt 34:

• «Det ulovfestede ansvaret bygger i sin alminnelighet på en oppfatning om at den som ved sin
virksomhet skaper en mer eller mindre kontinuerlig risiko for andre, er nærmere til å bære de
økonomiske byrdene når risikoen fra tid til annen materialiserer seg i en skade, enn den som
tilfeldig rammes.»

• Deler av det fremsatte erstatningskravet mot kommunen førte imidlertid ikke frem,
fordi kommunen hadde fraskrevet seg ansvar for skader knyttet til boligrom som ikke
var godkjent av bygningsmyndighetene. Denne ansvarsfraskrivelsen ble følgelig
godtatt av Høyesterett.
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1.       Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.4     Rettspraksis i tilknytning til de ulovfestede reglene om objektivt ansvar. (3)
1.4.2 Borgarting lagmannsretts dom 11. september 2015 (LB-2014-169732)

• Et bygg i Oslo sentrum var blitt påført setningsskader. Det var ført bevis for at skadene
skyldtes en reduksjon i nivået på grunnvannet på ca 100 cm, om hvor ca halvparten av
denne reduksjonen mest sannsynlig skyldtes at en kommunal avløpsledning virket
drenerende.

• Når det gjaldt spørsmål om kommunen var objektivt ansvarlig for denne type skader
påpekte lagmannsretten at risikoen for drenering skilte seg fra risikoen knyttet til at
vann i selve ledningen kom på avveie som ble behandlet i Molde-dommen.
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1.       Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.4     Rettspraksis i tilknytning til de ulovfestede reglene om objektivt ansvar. (4)
1.4.2 Borgarting lagmannsretts dom 11. september 2015 (LB-2014-169732) (2)

Lagmannsretten uttalte at:

• Saken om Pilestredet 67 gjelder risiko av en annen karakter. Det er tale om risikoen for at ledningene virker
drenerende på omgivelsene, slik at grunnvannet blir forstyrret. Lagmannsretten mener at denne risikoen
ikke har de samme kjennetegnene som risikoen for avløpsvann som kommer på avveie. Risikoen for
drenering er ikke noe som særpreger en avløpsledning, eller for den del en vannledning. Ethvert tiltak under
bakkenivå er likevel ikke noe som skaper ekstraordinær risiko. Normalt vil det tvert i mot være tale om en
risiko som ligger innenfor den vanlige i dagliglivet.

• At det i saken om Pilestredet 67 er tale om en avløpsledning med stor dimensjon og som ligger 3,5 meter
under bakkenivå, gjør ikke at risikoen endrer karakter på en avgjørende måte. Lagmannsretten legger vekt
på at det også for slike ledninger vil være mulig å redusere risikoen ved at grunnarbeidene blir utført på
korrekt måte, i tillegg til at selve ledningen blir utformet og vedlikeholdt korrekt. Dersom disse forut-
setningene er på plass, vil ikke risiko for drenering nå et nivå som etter lagmannsrettens syn kan kalles for
ekstraordinært.
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1.       Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.5 Ansvarsfraskrivelser i standard abonnementsvilkår utgitt av KS og betyd- ‘
ningen av disse. (1)

• Det er i de administrative bestemmelsene som er en del av standard abonnementsvilkår for vann-
og avløp som ble revidert av KS og kommuneforlaget i begynnelsen av 2017 inntatt en
bestemmelse om ansvarsforhold i pkt. 3.14 som avviker noe fra tidligere ordlyd i samme
bestemmelse fra 2008 for å tilpasse den til de etterfølgende Høyesterettsdommer på området.

• Det er fremhevet i kommentaren til bestemmelsen på s. 40 at endringene i reguleringen av
bestemmelsene om ansvarsforhold først og fremst innebærer at kommunen ikke lenger kan
fraskrive seg sitt objektive ansvar for manglende vedlikehold av en offentlig avløpsledning.

• Det er angitt at det fortsatt vil være anledning til å fraskrive seg det objektive ansvaret for
manglende kapasitet etter forurensningsloven § 24 a, dersom det regner mer enn kommunens
avløpsledning er dimensjonert for, og dimensjoneringen på det aktuelle tidspunktet var forsvarlig
etter dagjeldende regler for dimensjonering av avløpsanlegg. Se pkt. 3.14

• Det ble vist til at senere rettspraksis ikke hadde endret på dette, og dom avsagt i Stavanger-saken
19. mars 2007 fortsatt oppfattes å gi uttrykk for gjeldende rett på dette området.
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1.       Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.5     Ansvarsfraskrivelser i standard abonnementsvilkår utgitt av KS og        
betydningen av disse. (2)

• Bestemmelsen i pkt. 3.14, 3. ledd lyder etter dette som følger:

• Kommunen som anleggseier er ansvarlig, uten hensyn til skyld, for skade som
avløpsledning volder. For skade fra avløpsanlegg som skyldes at kapasiteten ikke strekker
til, er anleggseieren kun ansvarlig dersom han har utvist uaktsomhet eller forsett.

• I Høyesteretts avgjørelse i Alta-saken, ble det påpekt at adgangen til å fraskrive seg
ansvaret måtte være den samme enten ansvaret var lovfestet, som i forurensnings-
loven § 24 A, eller ulovfestet, dvs. skapt av domstolene, f.eks. det objektive ansvaret
utover § 24 A sitt virkeområde.

• I hvilken grad vil domstolene legge til grunn nevnte ansvarsfraskrivelse i sin praksis
etter Høyesteretts avgjørelser vedr. Alta og Molde kommunes ansvar?
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1.       Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.5 Ansvarsfraskrivelser i standard abonnementsvilkår utgitt av KS og 
betydningen av disse. (3)

• Borgarting lagmannsrett har i dom avsagt 6. februar 2016 (LB-2015-52345) godtatt
ansvarsfraskrivelsen i pkt. 3.14 i standard abonnementsvilkår etter å ha lagt til grunn
at det den aktuelle skadedagen var ekstra kraftig regnvær som gjorde at avløps-
nettet til Halden kommune ikke klarte å ta unna vannmassene slik at det ble
tilbakeslag.

• Bevisregelen i forurensningsloven § 59, som gjelder når en forurensningsskade kan ha
flere mulige skadeårsaker, og som i disse tilfellene legger bevisbyrden på eieren av
avløpsledningen, gjelder ikke der det er klart at tilbakeslaget skyldes kapasitets-
problemer i det kommunale avløpsnettet og hvor temaet er hva som er årsaken til
disse problemene.

• Ikke ansett for å være grovt uaktsomt av kommunen å ikke sørge for at husstandene
raskere koblet seg på separatsystemet som kommunen hadde anlagt i området.
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1.       Kommunens ansvar som eier av avløpsledninger etter forurensningsloven 
ulovfestede regler og etter standard abonnementsvilkår.

1.5 Ansvarsfraskrivelser i standard abonnementsvilkår utgitt av KS og 
betydningen av disse. (4)

• Det fremgår for øvrig av pkt. 3.14 i standard abonnementsvilkår at kommunen ikke er ansvarlig for
skader etter oversvømmelse i kjeller/lagerlokaler, andre næringslokaler eller boligareal som
skyldes ledningsbrudd, kloakkstopp eller kapasitetsproblemer når skadetilfellene omfatter

Bygningsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som brukes til varig opphold (boligformål) og
/eller næringsvirksomhet, og som mangler nødvendig godkjenning av bygningsmyndighetene til slik
bruk

Gjenstander som det pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig eller uaktsomt å oppbevare på
slike steder.

Varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv.

Skader som kan knyttes til manglende vedlikehold og tilsyn av tilbakeslagsanordning.
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2. Kommunens ansvar som ledningseier etter vannressursloven av 24.     
november 2000.

2.1 Vannressursloven §§ 3 og 5.  

• Etter vannressursloven § 3 bokstav a er et vassdragstiltak et vassdragsanlegg og alle
andre tiltak i vassdraget som etter sin art er egnet til å påvirke vannføringen, vann-
standen, vassdragets leie eller strømmens retning og hastighet eller den fysiske og
kjemiske vannkvaliteten på annen måte enn ved forurensning.

• Etter vannressursloven § 5 skal enhver opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i
vassdraget for allmenne eller private interesser. Vassdragsanlegg skal etter § 5 annet
ledd planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for
allmenne og private interesser.

• Denne plikten gjelder så langt den kan oppfylles uten uforholdsmessig utgift el ler
ulempe. Vassdragsanlegg skal etter § 5 tredje ledd fylle alle krav som med rimelighet
kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø eller eiendom.
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2. Kommunens ansvar som ledningseier etter vannressursloven av 24.      
november 2000.

2.2 Vannressursloven § 37. Vedlikehold av vassdragstiltak.

• Det fremgår av vannressursloven § 37 at vassdragsanlegg som kan volde skade, skal
den ansvarlige til enhver tid holde i forsvarlig stand. Vedlikeholdsplikten varer til
anlegget er lovlig nedlagt etter § 41.

• Vedlikeholdsnivået må sees i forhold til det alminnelige sikkerhetsnivået som kreves
etter 5 tredje ledd. Forsvarlighetsstandarden må ses i lys av skaderisikoen. Jo større
skadepotensial, desto strengere vil kravet til vedlikehold være.

• Et anlegg kan likevel tenkes å være i forsvarlig stand selv om det ikke er i samme stand
som da det var ferdigbygd, jf. Ot. Prp. nr. 39 (1998-99) s. 352.
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2. Kommunens ansvar som ledningseier etter vannressursloven av 24.      
november 2000.

2.3 Vannressursloven § 47. Erstatning for skade.

• Det fremgår av vannressursloven § 47 første ledd at tiltakshaveren kan bli ansvarlig
etter alminnelige erstatningsregler ved overtredelse av § 5 første ledd og § 46 første
ledd om grunnvannsboring.

• Tiltakshaver er etter andre ledd ansvarlig uten hensyn til skyld for a) skade eller
ulempe fra vassdragstiltak som skyldes feil eller mangler ved tiltakets utførelse etter §
5 annet og tredje ledd eller tiltakets vedlikehold etter § 37 første ledd eller i forbindelse
med brudd på konsesjonsplikten etter § 8 eller vilkår i konsesjon etter § 26 og etter
bokstav d) for skade fra vannledninger og vanntunneler.

20



2.             Kommunens ansvar som ledningseier etter vannressursloven av 24.      
november 2000

2.3           Vannressursloven § 47. Erstatning for skade.
2.3.1       Rettspraksis. 
2.3.1.1   RG.2007 s. 486 «Nittedal-dommen» (1)

• Kommunen hadde i denne saken akseptert at det ble ført overflatevann fra et
utbyggingsområde (Skytta-området) og ut i Glanerudbekken. Tre boligeiere med
eiendommer som grenset mot bekken fikk mye vann inn i sine kjellere fra bekken. Fra
eiendommene hadde bekken en strekning på ca 180 meter som var tilnærmet uten
fall frem til to par kulverter (rør) i bekken.

• Lagmannsretten fant det ikke tvilsomt at det å lede overflatevann i et rør og ut i
bekken fra et relativt stort urbanisert område, var et vassdragstiltak, da et slikt tiltak
åpenbart var egnet til å påvirke vanntilførselen i bekken. At tilsvarende vannmengder
ville ha rent ut i bekken også uten tiltaket, kunne ikke tillegges betydning fordi vannet
ved tiltaket ble tilført bekken raskere enn tidligere, og dermed hadde større skade-
potensiale.
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2.           Kommunens ansvar som ledningseier etter vannressursloven av 24.      
november 2000

2.3         Vannressursloven § 47. Erstatning for skade.
2.3.1      Rettspraksis. 
2.3.1.1  RG.2007 s. 486 «Nittedal-dommen» (2)

• Siden kommunen var eier, og ellers var ansvarlig for den del av rørsystemet som førte
overflatevannet ut i Glanerudbekken, ble kommunen ansett for å være tiltakshaver for
å lede vannet ut i bekken og at dette falt inn under vannressursloven § 47 annet ledd
bokstav a.

• Lagmannsretten kunne ikke se at kommunen hadde oppfylt sine plikter etter
vannressursloven, da det ikke fremkom noen opplysninger om at kommunen hadde
vurdert konsekvensen e av å lede deler av overflatevannet fra Skytta-området og ut i
Glanerudbekken. Kommunen som tiltakshaver ble etter dette kjent erstatnings-
ansvarlig.

• Det må trekkes en grense mellom overvannstiltak som faller inn under vannressurs-
lovens bestemmelser, og overvannsanlegg som faller inn under forurensningslovens
ansvarsbestemmelser.
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2. Kommunens ansvar som ledningseier etter vannressursloven av 24.      
november 2000

2.3 Vannressursloven § 47. Erstatning for skade.
2.3.1     Rettspraksis. 
2.3.1.2 Eidsivating lagmannsretts dom 4. mai 2016 (LE-2015-161076) (1)

• I dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 4. mai 2016 var det spørsmål om
Lillehammer kommune og KLP Skadeforsikring AS var erstatningsansvarlig for at
bekken Skurva flommet over i Lillehammer sentrum den 10. juni 2011.

• Etter å ha krysset en rekke private boligeiendommer, og i rør under flere veier, går
elveløpet over et mindre kommunalt friområde fra det kommer frem til den
kommunale veien Hammersengveien hvor bekken var lagt i et omkring 60 meter langt
rør under veien.

• Ved bekkelukkingen var det montert en bekkerist som under flommen ble tilstoppet
slik at bekken flommet over, og det oppsto vannskader på og i nærliggende bygninger.
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2. Kommunens ansvar som ledningseier etter vannressursloven av 24.      
november 2000

2.3 Vannressursloven § 47. Erstatning for skade.
2.3.1     Rettspraksis. 
2.3.1.2 Eidsivating lagmannsretts dom 4. mai 2016 (LE-2015-161076) (2)

• Lagmannsretten påpekte at vannressurslov en § 47 annet ledd bokstav a andre
alternativ viderefører den tidligere bestemmelsen i vassdragsloven § 115 nr. 2, og at
det objektive ansvaret etter denne bestemmelsen var nært knyttet sammen med
vedlikeholdsplikten for vannledninger og vassdragsanlegg som fremgikk av
vassdragsloven § 115 nr. 1.

• Lagmannsretten la til grunn at det hadde blitt foretatt kontroll av risten om kvelden,
at om lag halve risten da var synlig, og at det ikke på dette tidspunktet var noen
tendens til tilstopping.

• Etter rettens syn kunne det ikke anses som sviktende vedlikehold at kommunen ikke
foretok ytterligere undersøkelser for å forvisse seg om at det heller ikke under
vannoverflaten hadde samlet seg kvister eller annet rusk og rask som hadde festet
seg i bekkeristen. Kommunen og KLP Skadeforsikring AS ble etter dette frifunnet.
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3. Kommunens ansvar for overvannet etter nabolovens regler. (1)

Naboloven § 2 lyder som følger

• Første ledd: «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til
skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for
farleg.»

• Annet ledd: «I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på
kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller
ulempa. Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden.»
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3. Kommunens ansvar for overvannet etter nabolovens regler. (2)
3.1 Rettspraksis.  

3.1.1 Borgarting lagmannsretts dom 11. september 2015 

• Spørsmålet i denne saken, som vi også har vært inne på tidligere hva gjaldt i hvilken 
utstrekning Oslo kommune var objektivt ansvarlig for drenering av grøften, var også 
om det utgjorde et nabostridig forhold, ved at skaden var urimelig eller unødvendig 
for skadelidte.

• Lagmannsretten fant at plasseringen og utformingen av avløpsledningen, inkludert 
kommunens inngrep i terrenget i tilknytning til ledningen ikke var et tiltak som var i 
strid med tålegrensen etter naboloven § 2. 

• Det ble lagt vekt på at avløpsledningen fylte en viktig funksjon for samfunnet, og at 
det ikke var blitt ført bevis for at ledningen var plassert eller utformet på en måte som 
skapte unødvendige ulemper.
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3. Kommunens ansvar for overvannet etter nabolovens regler. (2)
3.1 Rettspraksis.  

3.1.1 Borgarting lagmannsretts dom 11. september 2015 (2)

• Lagmannsretten fant det ikke upåregnelig for den som eier et bygg som Pilestredet 67
at slike nødvendige tiltak under bakkenivå på en nabotomt over en periode på mer
enn 100 år vil kunne påvirke nivået for grunnvannet, innenfor en slik ramme som det
er tale om i denne saken. Lagmannsretten fant derfor at en slik ulempe heller ikke
kunne regnes som urimelig.

• Det var ikke holdepunkter for at tiltaket var utformet på en måte som hadde skapt en
risiko for ulemper utover det som er normalt for denne typen ledning, og man fant
heller ikke nabolovens § 2 fjerde ledd anvendelig, da man mente at det ikke var tale
om forhold som grep inn i bruksforholdene til gårdeierne på en særlig inngripende
måte, og at noe av skadene også ville ha inntrådt som følge av reduksjonen i
grunnvannet som kommunen ikke var ansvarlig for.
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4. Kommunens ansvar som plan- og bygningsmyndighet.
4.1 Nærmere om kommunens ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1.
4.1.1 Rettspraksis. Rt. 2006 s. 1012. (1). 

• Rt. 2006 s. 1012: Saken gjaldt krav om erstatning som følge av setningsskader på
boligeiendom, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1. (Arbeidsgiveransvaret).

• Det var særlig spørsmål om det skulle vært fastsatt vilkår i byggetillatelsen etter plan-
og bygningsloven (1985) § 68 andre ledd, (nå § 28-1 i pbl) alternativt om det var et
særlig problem med byggegrunnen som kommunen skulle informert byggherren om.

• Om forståelsen og bruken av pbl. § 68 ble følgende uttalt: «Fare som følgje av
naturtilhøve, som flaum og sig av vatn, er omfatta av føresegna.

• Det vil likevel måtte vere ein terskel for når ein fare er vesentleg nok til at § 68 første ledd
kjem til bruk. Om det er tale om ein så alvorleg fare at denne terskelen er passert, vil vere
eit spørsmål om risiko, der det avgjerande er ei samla vurdering av kor sannsynleg det er
at det vil oppstå skade, opp mot arten og omfanget av skade dersom slik oppstår. Dette
inneber at vanskelege naturtilhøve ikkje utan vidare vil vere omfatta av § 68 første ledd.»
(Avsnitt 39)
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4. Kommunens ansvar som plan- og bygningsmyndighet.
4.1 Nærmere om kommunens ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1.
4.1.1 Rettspraksis. Rt. 2006 s. 1  012  (2)

• «…Eg meiner situasjonen med vatn i grunnen ikkje er tilstrekkeleg til at det ligg føre
naturtilhøve som når opp i minstenivået - terskelen - for når eit slikt tilhøve går inn under
føresegna. At eit hus er utsett for at det kjem vatn inn i undergrunnen, er ikkje uvanleg. Eg
forstår det slik at det er semje i saka om at dette er ein situasjon som må løysast gjennom
ei fundamentering som er tilpassa dette.» (premiss 43)

• «Plan- og bygningslova § 68 andre ledd kan som nemnt, berre nyttast til å fastsetje vilkår
i situasjonar som går inn under § 68 første ledd. Etter dette hadde kommunen ikkje heimel
for å nytte vilkår, og det var då heller ikkje nokon feil at det ikkje vart gjort. …» (premiss
45)

• Spørsmålet var deretter om kommunen hadde gjort feil ved ikke å informere bygg-
herren om risikoen for utvasking av byggegrunnen. 
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4. Kommunens ansvar som plan- og bygningsmyndighet.
4.1 Nærmere om kommunens ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1.
4.1.1 Rettspraksis. Rt. 2006 s. 1012  (3)

• Høyesterett tok utgangspunkt i Rt. 1967 s. 1248 (Lørenskog), der følgende ble uttalt
om ansvar for feil ved fundamentering :

• «Når det for det første gjelder spørsmålet om kommunens ansvar, må utgangspunktet
være at byggherren selv har ansvaret for byggegrunnen, for byggeplan og konstruksjon
av hus og fundament og for utførelsen av arbeidet. Dersom kommunen skal kunne
påføres ansvar for skader som oppstår på grunn av svikt på noen av disse punkter, må det
påvises at bygningsmyndighetene under sin befatning med bygget har begått feil som de
kan bebreides for.» (premiss 47)

• Under henvisning til dette uttalte Høyesterett følgende i premiss 50: «Etter mitt syn vil
det berre i heilt ekstraordinære tilfelle kunne tenkjast at kommunen i slike saker som her,
får ansvar for eit bygg, med mindre kommunen direkte har gripe inn i opplegget for eller
utføringa av byggjeprosjektet.»
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4. Kommunens ansvar som plan- og bygningsmyndighet.
4.1 Nærmere om kommunens ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1.
4.1.2 Rettspraksis.  Eidsivating lagmannsretts dom 12. okt 1992. (1)

• Eidsivating lagmannsretts dom avsagt 12. oktober 1992 (LE-1991-2789): Saken
gjaldt krav om erstatning i medhold av skadeserstatningsloven § 2-1, for skade på
bolig i forbindelse med flom, med anførsel om påstått uaktsomhet fra kommunens
side ifm behandlingen av byggetillatelsen til boligen.

• Storflom i 1967. Utsprengninger for å senke maksimal vannstand i 1972-75,
Byggetillatelse gitt i 1983, og nye flommer i hhv 1987 og 1988. Boligeierne foretok
store arbeider på sin eiendom etter flommen i 1988 for å sikre mot framtidige
flommer. Ny flom i 1990.

• Problemstillingen var om det var ansvarsbetingende uaktsomt av kommunen å gi
byggetillatelse med den foretatte anvisningen når det gjaldt plassering av huset.
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4. Kommunens ansvar som plan- og bygningsmyndighet.
4.1 Nærmere om kommunens ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1.
4.1.2 Rettspraksis.  Eidsivating lagmannsretts dom 12. okt 1992 (2)

• «Hvorvidt kommunen har utvist uaktsomhet beror på en fortolkning av bygningsloven §
68 sammenholdt med skadeserstatningsloven § 2-1. Utgangspunktet er at byggherren
har det primære ansvar etter bygningsloven § 68. I denne saken er kommunen ikke selger
av tomten og har ikke opptrådt som reguleringsmyndighet. Kommunens oppgaver er
derfor av kontrollerende art.

• Ved vurderingen av om kommunen har opptrådt uaktsomt må problemstillingen være om
det foreligger særlige forhold som kommunen har eller burde ha kunnskap om og som det
må kreves at kommunen underretter byggherren om og vektlegger ved behandlingen av
søknaden om byggetillatelse. I denne problemstilling må det trekkes inn om det er
byggherren eller kommunen som kontrollinstans som er nærmest til å undersøke
forholdene. Lagmannsretten viser i denne forbindelse til forarbeidene til bygningsloven av
1985, Ot.prp.nr. 57 (1985-86) og Rt. 1967 s. 1248 (Lørenskogdommen).

32



4. Kommunens ansvar som plan- og bygningsmyndighet.
4.1 Nærmere om kommunens ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1.
4.1.3 Rettspraksis.  Eidsivating lagmannsretts dom 12. okt 1992 (3)

• Lagmannsretten viste til at resultatet i Lørenskogdommen var konkret begrunnet, og
at Høyesterett der hadde lagt avgjørende vekt på at bygningssjefen hadde grepet
aktivt inn i utformingen og realiseringen av byggeplanene.

• Det ble videre vist til at Høyesterett uttrykkelig hadde presisert at man ikke hadde
ment å ta stilling til spørsmålet «om hvilke krav man i alminnelighet kan stille til
bygningsmyndighetens aktsomhet.»

• Da juridisk teori ikke inneholdt noen særlig klargjøring av hvor langt kommunens
plikter går som kontrollinstans, uttalte lagmannsretten at «det må foretas en konkret
vurdering i saken».
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4. Kommunens ansvar som plan- og bygningsmyndighet.
4.1 Nærmere om kommunens ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1.
4.1.3 Rettspraksis.  Eids.lagm. dom 12. okt 1992 (4)

• Lagmannsretten konstaterte at flommen i 1987 var en 100-årsflom og som sådan
ekstraordinær. Når det gjaldt de øvrige tilfellene av høy vannstand og flom, la
lagmannsretten til grunn at det var skjedd en utvikling i det aktuelle området i løpet av
de siste 10-15 årene med tendens til flom/høyere vannstand om høsten.

• Spørsmålet var etter dette om det var uaktsomt av kommunen å ikke forutse denne
utviklingen, slik at boligeierne ble påbudt en annen husplassering eller byggemåte.
Det ble lagt til grunn at hverken NVE eller kommunen så på elva Leira som et problem
før flommen i 1987, og at kommunen ikke var å bebreide for dette standpunktet.

• «Lagmannsretten har i sin vurdering av uaktsomhetsspørsmålet også lagt vekt på at
Wenche og Odd Verket var lokalkjente. Etter forholdene må de være nærmest til å ta
risikoen for at det ikke ble innhentet nærmere opplysninger fra folk i området som
eventuelt kunne medført en annen løsning.»
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Takk for meg!

• Spørsmål?
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