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1.	Utgangspunkt	for	foredraget

• Artikkel	om	erstatningsansvaret	ved	svikt	i	anlegg	for	
overvannshåndtering	– hvilken	ansvarsmodell	bør	velges?
Steinar	Taubøll – professor	v/institutt	for	landskapsarkitektur	NBMU

• NOU	2015:16	«Overvann	i	byer	og	tettsteder»



2.	Kort	historikk	om	lovutvikling

I	tillegg	til	det	alminnelige	ansvaret	for	uaktsomme	handlinger	(culpa-ansvaret)	ble	
det	etter	industriens	oppblomstring	på	slutten	av	1800-tallet	utviklet	et	såkalt	
objektivt	ansvar	gjennom	rettspraksis	og	ved	lovgivning	.	
Etter	den	objektive	ansvarsmodellen	skulle	eieren	av	risikofylt	virksomhet	være	
erstatningsansvarlig	uten	hensyn	til	om	det	var	utvist	noen	uaktsomhet.	Tanken	bak	
dette	var	for	det	første	at	eieren	av	såkalte	«farlige	innretninger»	skulle	ha	et	
insitament	til	god	planlegging	og	forsvarlig	vedlikehold	av	virksomheten.	Dessuten	
kunne	eieren	innkalkulere	erstatningsutgiftene	i	driften,	og	på	den	måten	
pulverisere	utgiftene	på	alle	kundene	via	prisen	på	produktene.



3.	Hvem	har	ansvaret	for	
overvannshåndtering?
• Nasjonale	føringer	kommer	gjennom	ulike	NOU-er.	Den	siste	om	overvann,	som	
kom	i	desember	2015	(NOU	16/2015),	påpeker	at	overvann	må	sees	på	som	en	
ressurs	og	viser	til	blågrønne	tiltak	som	gir	mange	tilleggsverdier	i	form	av	økt	
biologisk	mangfold,	estetiske	og	sosiale	opplevelseskvaliteter,	økt	friluftsliv	som	
fremmer	folkehelsen.

• Kommunene har	ansvar	for	å	sette	de	nasjonale	føringene	ut	i	livet	med	grunnlag	
i	gjeldende	lover	og	regelverk.	De	kan	sette	krav	til	utbyggere	om	å	håndtere	
overvann	på	egen	tomt	på	overflaten	som	åpne	løsninger,	altså	en	såkalt	
blågrønn	infrastruktur.



4.	Hovedhensyn	bak	erstatningsregler

Erstatningsregler	hviler	på	tre	hovedhensyn	som	griper	inn	i	hverandre:		
Reparasjon,	Prevensjon	og	Pulverisering.
Reparasjonshensynet	innebærer	at	den	skadelidte	bør	få	kompensasjon	av	den	som	
har	forårsaket	skaden;	altså	en	rettferdighets- og	rimelighetsbetraktning.	
Prevensjonshensynet	tar	sikte	på	at	den	som	potensielt	kan	volde	skade,	skal	
motiveres	av	den	risikoen	for	erstatningsansvar	som	følger	av	erstatningsreglene,		
og	de	økonomiske	konsekvensene	dette	innebærer,	slik	at	han	i	større	grad	
forebygger	skadeinntreden.	
Pulveriseringshensynet	baseres	på	at	skadevolderen	har	mulighet	til	å	spre	sine	
erstatningsutgifter	på	en	større	krets	av	personer,	og	innkalkulere	disse	i	normale	
driftskostnader,	bruk	av	ansvarsforsikring,	For	offentlige	enheter	kan	dekning	skje	
via	beskatning.



5.	Temabakgrunn	- klimaforandringer	

Endringer	i	klimaet	har	økt	normalnebøren	og	antall	ekstreme	nedbørsituasjoner.	
Dermed	øker	behovet	for	effektiv	bortledning	av	vann	på	bakken,	særlig	i	urbane	
områder.	Dette	kan	skje	via	tradisjonelle	avløpsnett	eller	ved	hjelp	av	anlegg	
spesielt	laget	for	håndtering	av	overvann.	Slike	anlegg	kan	utformes	på	flere	måter,	
og	bestå	av	grøfter,	renner,	rør,	bassenger	m.m.	
NOU	2015:16	«Overvann	i	byer	og	tettsteder»	analyserer	framtidens	behov	for	
overvannshåndtering	og	inneholder	en	rekke	anbefalinger	og	lovendringsforslag.	
Som	følge	av	klimaendringene	vil	overvannsanlegg	bli	en	stadig	mer	nødvendig	og	
tydelig	del	av	vår	infrastruktur.



6.	Problemstilling	– ulike	ansvarsmodeller	

Mange	overvannsanlegg	vil	være	nært	knyttet	til	veier	og	vassdrag.	En	stor	del	av	
anleggene	vil	bli	eid	og	driftet	av	offentlige	enheter,	men	etter	utvalgets	forslag	vil	
private	i	stigende	grad	bli	pålagt	å	etablere	egne	overvannsanlegg.
Hvis	bortledningen	av	overvann	svikter,	kan	det	føre	til	skader	og	krav	om	
erstatning	for	de	økonomiske	tapene.	Det	sentrale	spørsmål	er	om	man	i	gjeldende	
rett	har	en	formålstjenlig	og	godt	gjennomtenkt	ansvarsmodell	for	
overvannsanlegg,	og	hvilken	modell	som	eventuelt	bør	komme	i	stedet.
Overvannshåndtering	kommer	i	berøring	med	minst	fire	ulike	ansvarsmodeller	med	
hver	sine	modifikasjoner.	Det	er	en	åpenbar	risiko	for	at	denne	mengden	av	ulike	og	
delvis	overlappende	erstatningsregler	vil	svekke	forutberegneligheten	og	være	
prosessdrivende.
NOU	2015:16	drøfter	ansvarsreglene	på	dette	feltet,	men	kommer	ikke med	en	klar	
anbefaling	i	og	med	at	utvalget	på	dette	punktet	har	en	dissens	med	fire	delvis	ulike	
standpunkter.	



7.	Taubølls mening:

Taubøll mener	det	gir	større	forutberegnelighet	og	rettferdighet	å	bruke	et	
culpa-ansvar som	innebærer	at	den	enkelte	anleggseier	må	følge	alle	
forskrifter	og	gjøre	en	normalt	aktsom	innsats	for	å	kunne	være	ansvarsfri	
ved	skade.	Kravet	til	aktsomhet	kan	gjerne	være	knyttet	til	en	streng	teknisk	
norm	(culpa),	men	å	strekke	kravet	helt	til	et	objektivt	ansvar	vil	etter	hans	
mening	medføre	en	slags	loddtrekning	om	hvilken	anleggseier	– offentlig	
eller	privat	- som	skal	dekke	skadene	når	alle	har	utført	sine	oppgaver	
forsvarlig.	
Et	annet	forhold	som	taler	for	harmonisering	av	ansvarsreglene	er	at	det	kan	
være	flere	samvirkende	årsaker	som	har	ført	til	skaden.	Det	kan	være	
kostbart	å	finne	delårsakene	til	skaden,	og	hvis	de	kommer	fra	ulike	deler	av	
anlegget	kan	svikten	bli	sanksjonert	med	ulikt	ansvar;	for	eksempel	hvis	noe	
av	vannet	i	en	kjeller	kommer	fra	en	tett	stikkrenne	og	noe	fra	en	kunstig	
dam	som	har	gått	over	sine	bredder.	



Taubølls mening	forts.	Er	objektivt	ansvar	egnet	
for	overvannsanlegg?
De	to	kjennetegnene	for	det	objektive	ansvaret,	farlighet	og	kontrollmulighet,	slår	
etter	Taubølls oppfatning	ikke til	når	det	gjelder	overvannsanlegg.	Vannskadene	fra	
overvannsflom	utgjør	ingen	utpreget	stor	fare	sammenlignet	med	andre	ulykker	i	
samfunnet,	og	ingen	eiere	av	overvannsanlegg	kan	ha	full	kontroll	over	hva	som	kan	
komme	av	nedbørsmengder.	Det	objektive	eieransvaret	passer	etter	disse	
kriteriene	ikke	særlig	godt	på	overvannsanlegg.	
Når	det	gjelder	spillvann/kloakkvann	er	det	objektive	ansvaret	mer	nærliggende,	i	
og	med	at	utslipp	representerer	en	langt	større	helserisiko,	og	at	anleggseieren	i	
mange	tilfeller	kan	ha	en	stor	grad	av	kontroll	med	belastningen	på	anlegget.	Det	
skal	imidlertid	pekes	på	at	kontrollmuligheten	er	svekket	for	fellesanleggene	hvor	
spillvannsledninger	også	mottar	ukontrollert	mengde	av	overvann.	Utviklingen	går	
imidlertid	i	retning	av	å	rendyrke	spillvannsanlegg	og	overvannsanlegg	som	helt	
ulike	typer	infrastruktur.



Taubøll forts.

I	artikkelen	gjøres	det	først	rede	for	ansvaret	for	overvannsanlegg	etter	
forurensningsloven	§ 24a,	og	historikken	bak	denne	lovens	regler.	I	og	med	at	
lovgiver	ennå	ikke	har	hatt	til	hensikt	å	utforme	et	homogent	erstatningsansvar	for	
flomskader,	er	det	av	prinsipiell	interesse	å	sammenligne	ansvaret	for	
overvannsanlegg	etter	gjeldende	rett	med	tre	andre	lovfestede	ansvarsgrunnlag;
• tiltakshavers	ansvar	for	vassdragstiltak	etter	vannressursloven	§ 47,	
• kommunens	ansvar	for	tilstrekkelig	sikkerhet	mot	flom	og	andre	naturfarer ved	
godkjenning	av	byggetomt	etter	plan- og	bygningsloven	§ 28-1	og
• grunneieres	ansvar	i	forhold	til	naboer	etter	grannelovas	§ 9	jfr.	§ 2.



Taubøll forts.

I	lys	av	de	fire	ulike	ansvarssystemene	drøfter	artikkelen	momenter	til	vurdering	av	
framtidig	ansvarsregulering	for	overvannsanlegg.	Dette	omfatter	samfunnsmessige	
aspekter	ved	alternative	ansvarstyper;	herunder	anleggseiers	faktiske	og	praktiske	
muligheter	til	forebygging,	økonomiske	konsekvenser	og	pulveriseringsmuligheter,	
rettferdighetshensyn	og	fordelingsvirkninger.
Artikkelen	konkluderer	med	å	anbefale	et	alminnelig	culpa-ansvar	knyttet	til	en	
streng	teknisk	forsvarlighetsnorm.



8.	Dagens	rettstilstand

Forurl § 24a	sammenholdt	med	kommunale	abonnementsvilkår,	definisjonmessige
uklarheter	og	ulovfestet	rett	har	gitt	opphav	til	relativt	rikelig,	men	til	dels	
sprikende	rettspraksis.
Sentralt	i	rettspraksis	står	RT.	2007	s.	431	(Stavanger).	Saken	gjaldt	oversvømmelse	i	
en	kjeller	i	forbindelse	med	ekstremregn.	Skadeårsaken	var	manglende	kapasitet	i	
avløpsanlegget.	Retten	godtok	at	kommunen	kunne	fraskrive	seg	det	objektive	
ansvaret	gjennom	abonnementsvilkårene	som	ble	regnet	som	en	standardkontrakt.	
Kommunen	som	eier	av	anlegget	ble	da	stående	med	et	vanlig	culpa-ansvar	med	
hensyn	til	kapasitetsmangel.



Rettstilstand	forts.

I	RT.	2011	s.	1304	(Alta)	gjaldt	saken	ikke	kapasitet,	men	vedlikehold.	Her	kom	
retten	under	dissens	til	at	man	ikke kunne	godta	kommunens	forsøk	på	å	fraskrive	
seg	det	objektive	ansvaret	i		abonnementsvilkårene.	Dette	ble	blant	annet	
begrunnet	med	kommunens	mulighet	til	å	pulverisere	tapet,	og	til	at	man	ikke	ville	
fjerne	insentiv	til	«forsvarlig»	vedlikehold»,	jf.	dommens	avsnitt	36.	
Juridiskfaglig	påpekning:	Det	er	systematisk	uheldig	at	Høyesterett	bruker	ordet	«forsvarlig»	i	denne	
sammenhengen,	da	dette	vanligvis	brukes	for	å	betegne	et	normalt	aktsomhetsnivå	som	assosieres	
med	culpa-ansvaret.	Her	brukes	det	for	å	beskrive	en	tjenestekvalitet	som	overstiger	dette.



Rettstilstand	forts.

I	og	med	at	svært	mange	kommuner	prøver	å	begrense	ansvaret	via	abonnements-
vilkårene,	har	vi	per	i	dag	en	rettstilstand	der	det	er	objektivt	ansvar	for	skader	som	
skyldes	sviktende	vedlikehold,	og	vanlig	culpa-ansvar	når	det	gjelder	
dimensjonering,	på	tross	av	at	lovgiver	mente	å	gi	en	enhetlig	regel.

Konsekvenser:
• Vanskelige	bevissituasjoner/-problemer	(skyldes	skaden	for	mye	sand	i	røret,	eller	
var	rørets	diameter	for	liten?)
• Gir	det	objektive	ansvaret	bedre	vedlikehold	enn	et	culpa-ansvar?



Fra	forarbeidene	til	forurl.	og	domspremisser	
fra	Høyesterett
Selv	om	det	objektive	ansvaret	i	forurensningsloven	§ 24a	er	begrepsmessig	definert	til	å	
gjelde	alle	anlegg	for	overvannstransport,	er	det	liten	tvil	om	at	ansvarsmodellen	er	valgt	
for	å	passe	til	de	kommunale	avløpsnettene.	
I	forarbeidene	8	heter	det	at	«De	fleste	avløpsanlegg	eies	og	drives	i	dag	av	kommuner,	som	
ofte	kan	utligne	merutgiftene	gjennom	vann	og	kloakkavgiften».	Dette	forholdet	framgår	
også	av	uttalelser	fra	Høyesterett.	I	RT.	2011	s.	1304	(Alta)	premiss	nr.	35	peker	retten	på	at	
§ 24a	er	et	resultat	av	bevisste	overveielser	om	plassering	av	risiko	og	den	nære	innbyrdes	
sammenhengen	det	er	mellom	denne	paragrafen	og	§§ 23-25	om	tilknytningsplikt,	
vedlikeholdsplikt	og	kloakkavgift.	Retten	oppsummerer	dette	med	å	si:	«Disse	
bestemmelsene	viser	at	erstatningsansvarsplasseringen	inngår	i	en	balansert	modell	for	drift	
av	avløpsanlegg».	Det	samme	synspunktet	gjentas	av	Høyesterett	i	RT.	2014	s.	656	(Molde)	
premiss	nr.	24	samtidig	som	det	pekes	på	at	det	objektive	ansvaret	i	§ 24a	er	«først	og	
fremst	begrunnet	i	hensynet	til	en	rimelig	risikoplassering,	anleggseierens	mulighet	for	
pulverisering	og	prevensjonsbetraktninger,	langt	på	vei	i	tråd	med	grunnlaget	for	det	
ulovfestede	objektive	ansvaret	som	allerede	var	etablert	for	skade	ved	vann- og	
avløpsledninger	før	vassdragsloven	1940,	jf.	Særlig	Rt.1905	s.715	(vannledning)	og	RT.	1935	
s.218	(kloakkledning)».



Er	det	unntak	for	«force	majeure»	fra	det	objektive	
ansvaret	etter	forurensningsloven?

Da	ansvaret	for	avløpsanlegg	ble	regulert	av	vassdragsloven	gjaldt	et	ulovfestet	
fritak	for	force	majeure.	Forarbeidene	til	dagens	lov	(vannressursloven)	sier	ikke	
noe	direkte	om	hva	som	skal	gjelde	for	avløpsanlegg,	men	for	vannledninger sies	at	
ansvarsfritak	ved	force	majeure	«bør	som	hittil	overlates	til	rettspraksis».
Borgarting	lagmannsrett	la	i	RG	2007	s.1281	(Fredrikstad)	til	grunn	at	det	også	i	
forhold	til	forurensningsloven	§ 24a	fortsatt	gjelder	et	slikt	unntak	fra	det	objektive	
ansvaret.



Forurensningsloven	§ 24a	og	forholdet	
til	veiers	dreneringssystem
NOU	2015:16	definerer	i	sin	ordliste	at	«overvann»	skal	bety	«Overflateavrenning	som	følge	av	
nedbør	eller	smeltevann»,	og	«overvannsanlegg»	skal	bety	«anlegg	for	oppsamling,	avledning	og	
eventuelt	behandling	av	overvann».
Generelle	regler	for	overvannsanlegg	vil	dermed	omfatte	mange	typer	anlegg,	også	de	som	er	svært	
forskjellige	fra	kloakkanlegg.	Etter	gjeldende	rett	er	avløpsanlegg	definert	til	å	omfatte	
overvannsanlegg,	og	ansvarsreglene	for	spillvannsanlegg,	forurl § 24a,	kommer	derfor	til	anvendelse	
her	også.	
Et	godt	eksempel	er	saken	som	ble	behandlet	av	Høyesterett	i	Rt.	2012	s.	820	(Fosen).	Langs	en	
fylkesvei	var	det	et	dreneringssystem	som	skulle	lede	bort	vannet	fra	et	jorde	på	oversiden	av	veien.	
Dette	besto	av	en	åpen	grøft,	og	i	denne	var	det	plassert	en	kum	for	å	lede	vannet	ned	i	en	
stikkledning	under	veien	og	ut	i	en	åpen	bekk.	Kummen	ble	under	et	uvær	tettet	av	is	og	snø,	og	
vannet	rant	dermed	nedover	veien	og	skadet	et	bolighus	på	nedsiden.	Høyesterett	kom	til	at	
forurensningslovens	regler	for	avløpsanlegg	omfattet	dette	anlegget.	
Mange	vil	nok	mene	at	en	så	vid	bruk	av	reglene	for	avløpsanlegg	ikke	var	tilsiktet	når	lovgiver	tok	
inn	overvann	i	definisjonen	av	avløpsvann.	
NB!	Norge	hadde	i	2012	ca.	90.000	km	offentlig	veg	med	ca.	50.000	km	veggrøfter	og	ca.	4.000	km	
lukket	drenering	langs	veg.	Det	meste	av	dette	vil	etter	gjeldende	rett	anses	som	avløpsanlegg.



Forurensningsloven	og	Fosendommen

Høyesteretts	dom	i	Fosen-saken	(RT.	2012	s.	820)	ble	avsagt	under	dissens,	og	
mindretallet	pekte	på	at	alle	de	øvrige	bestemmelsene	i	det	relevante	lovkapitlet	
synes	å	være	utformet	med	tanke	på	kommunalt	eide	anlegg	for	spillvanns-
transport	med	tilhørende	rensing.	Flertallet	kom	imidlertid	til	at	ordbruken	i	
rettskildene	ikke	var	til	å	komme	forbi,	og	stemte	for	bruk	av	det	objektive	ansvaret.

Kommentar:
Når	det	gjelder	veier har	vi	pr	i	dag	altså	et	strengt	objektivt	ansvar	for	vannet	i	
grøfter,	kummer	og	rør,	mens	det	for	alt	øvrig	drift- og	vedlikehold	av	vei	gjelder	et	
culpa-ansvar.	



Sammenligning	av	ansvarssystemene	for	flomsikkerhet	etter	
plan- og	bygningsloven	§ 28-1	og	vannressursloven	med	
ansvarsreglene	etter	forurensningsloven
For	flomsikkerhet	etter	plan- og	bygningsloven	har	lovgiver	latt	det	gjelde	et	vanlig	
culpa-ansvar	knyttet	til	et	strengt	regelverk.	Det	kan	være	fruktbart	å	sammenligne	
dette	systemet	med	reglene	i	vannressursloven.	For	begge	ansvarsmodellene	
gjelder	en	objektiv	komponent	som	kanaliserer	ansvaret,	såkalt	objektivisert culpa.	
Felles	for	de	to	reglene	er	at	handlepliktene	er	begrenset	til	en	forsvarlig	standard.	
Tiltakshaver	er	objektivt	ansvarlig	for	at	tiltaket	er	i	forsvarlig	stand.	Kommunen	
som	arbeidsgiver	er	objektivt	ansvarlig	for	at	byggesaker	blir	avgjort	på	aktsom	
måte	etter	TEK10.	Til	grunn	for	denne	standarden	ligger	samfunnsøkonomiske	
betraktninger.	Det	er	altså	ikke	et	krav	om	absolutt	sikkerhet.	Her	ligger	en	viktig	
prinsipiell	forskjell	sammenlignet	med	det	objektive	ansvaret	for	farlig	bedrift	som	
forurensningsloven	§ 24a	springer	ut	av.	Ansvaret	etter	§ 24a	kan	langt	på	vei	
karakteriseres	som	et	krav	om	full	sikkerhet	under	alle	forhold,	uten	hensyn	til	
nytte	og	kostnad.	



9.	Regelverk	om	erstatningsansvar	for	
overvannsskader

• Forurensningsloven
• Vannressursloven
• Granneloven
• Plan- og	bygningsloven	med	forskrifter



Lov	om	vern	mot	forurensninger	og	om	avfall	
(forurensningsloven)

«§ 24	a.(særlige	erstatningsregler	for	avløpsanlegg)	
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.»
(Det	er	først	og	fremst	farene	ved	det	forurensede	spillvannet/kloakkvannet	som	begrunner	det	strenge	
anleggseieransvaret	i	dagens	forurl § 24a)

«§ 21.(definisjoner)	
Med	avløpsanlegg	forstås	anlegg	for	transport	og	behandling	av	avløpsvann.
Med	avløpsvann	forstås	både	sanitært	og	industrielt	avløpsvann	og	
overvann.»
(I	forarbeidene	ble	det	uttrykt	at	man	ønsket	å	følge	fagterminologien	for	vann	og	avløp,	og	erstattet	begrepet	
kloakk	med	avløp	for	å	understreke	at	reglene	skulle	gjelde	alle	typer	brukt	vann	enten	det	er	forurenset	eller	
ikke.	Når	disse	definisjonene	er	gitt,	følger	det	ganske	logisk	at	også	sluk,	sandfangkummer	og	rister	for	inntak	
av	overvann	utgjør	en	del	av	avløpsanlegget.)



Forurensningsloven	forts.

§ 59.(flere	mulige	skadeårsaker)	
Den	som	volder	en	forurensning	som	alene	eller	sammen	med	andre	skadeårsaker	
kan	ha	forårsaket	forurensningsskaden,	regnes	for	å	ha	voldt	skaden	dersom	det	
ikke	blir	godtgjort	at	en	annen	årsak	er	mer	sannsynlig.
De	som	volder	forurensninger	som	hver	for	seg	eller	til	sammen	er	tilstrekkelige	til	
å	forårsake	forurensningsskaden,	er	solidarisk	ansvarlige	etter	skadeserstatnings-
loven	§ 5-3.
Dersom	det	blir	godtgjort	at	andre	skadeårsaker	i	overveiende	grad	har	bidratt	til	
skaden,	kan	ansvaret	for	en	mindre	betydelig	skadeårsak	falle	helt	bort	eller	settes	
ned	forholdsmessig	så	langt	det	er	rimelig.	Ved	vurderingen	skal	det	tas	hensyn	til	
skadevolderens	bidrag	til	skaden,	arten	og	omfanget	av	skadevolderens	virksomhet	
og	forholdene	ellers.



Lov	om	vassdrag	og	grunnvann	
(vannressursloven)	- ikraft 1.01.2001
§ 47.(erstatningsansvar)	
Tiltakshaveren	kan	bli	ansvarlig	etter	alminnelige	erstatningsregler	ved	overtredelse	av	§§ 5	første	ledd	og	46	
første	ledd.	(§ 5.(forvalteransvar	og	aktsomhetsplikt),§ 46.(grunnvannsboring)

Tiltakshaveren	er	ansvarlig	uten	hensyn	til	skyld

a) for	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;

b) for	skade	eller	ulempe	på	eiendom	eller	rettigheter	fra	et	konsesjonsgitt	vassdragstiltak;

c) for	skade	eller	ulempe	på	eiendom	eller	rettighet	ved	nedlegging	av	et	vassdragsanlegg,	jf.	§ 41;
d)			for	skade	fra	vannledninger	eller	vanntunneler;

e)			for	skade	som	skyldes	motorisert	ferdsel	eller	fløting	i	vassdraget;

f)			år	det	ellers	følger	av	alminnelige	erstatningsregler.

(Merk:	Den	objektive	ansvarsregelen	i	§47	andre	ledd	bokstav	a	henviser	til	paragrafer	som	til	en	viss	grad	
begrenser	det	objektive	ansvaret.)	



Vannressursloven	forts.

§ 49.(omfang	og	utmåling	av	erstatning)	
Erstatning	for	skade	og	ulempe	på	eiendom	fra	et	lovlig	vassdragstiltak	kan	bare	kreves	i	
den	utstrekning	skaden	eller	ulempen	er	urimelig	eller	unødig	etter	reglene	i	granneloven	§
2	annet	til	fjerde	ledd.
For	erstatning	for	skade	og	ulempe	som	rammer	utøving	av	allemannsretter	gjelder	reglene	
i	forurensningsloven	§ 57	bokstav	d,	jf.	§ 58	tilsvarende,	og	slik	at	vassdragsmyndigheten	
trer	i	forurensningsmyndighetens	sted.
For	lemping	av	erstatningsansvaret	gjelder	lov	13.	juni	1969	nr.	26	om	skadeserstatning	§ 5-
2.	Ved	skade	på	fast	eiendom	eller	ting	skal	det	ved	vurderingen	også	tas	hensyn	til	om	
eiendommen	eller	tingen	tåler	særlig	lite.



Vannressursloven	- definisjoner

§ 3.(definisjoner)	
I	denne	lov	forstås	med
a)	vassdragstiltak:	vassdragsanlegg	og	alle	andre	tiltak	i	vassdraget	som	etter	sin	
art	er	egnet	til	å	påvirke	vannføringen,	vannstanden,	vassdragets	leie	eller	
strømmens	retning	og	hastighet	eller	den	fysiske	og	kjemiske	vannkvaliteten	på	
annen	måte	enn	ved	forurensning;
b)	vassdragsanlegg: bygning	eller	konstruksjon	i	eller	over	vassdrag,	bortsett	fra	
luftledninger;
c)	årssikker	vannføring: vannføring	som	ved	middeltemperatur	over	frysepunktet	
ikke	tørker	ut	av	naturlige	årsaker	oftere	enn	hvert	tiende	år	i	gjennomsnitt;
d)	høyeste	vanlige	flomvannstand:	vannstand	ved	den	høyeste	flom	som	
erfaringsmessig	kan	påregnes	i	gjennomsnitt	hvert	tiende	år.



Lov	om	rettshøve	mellom	grannar	
(grannelova)	- ikraft 1.01.1962
§ 2.	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.	
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.
I	avgjerda	om	noko	er	urimeleg,	skal	det	vidare	leggjast	vekt	på	om	det	er	venteleg	
etter	tilhøva	på	staden	og	om	det	er	verre	enn	det	som	plar	fylgja	av	vanlege	bruks-
eller	driftsmåtar	på	slike	stader.
Jamvel	om	noko	er	venteleg	eller	vanleg	etter	tredje	stykket,	kan	det	reknast	som	
urimeleg	så	langt	som	det	fører	til	ei	monaleg	forverring	av	brukstilhøva	som	berre	
eller	i	særleg	grad	råkar	ein	avgrensa	krins	av	personar.



Grannelova	forts.

§ 9.	Det	økonomiske	tapet	nokon	lid	av	skade	eller	ulempe	i	strid	med	nokor
føresegn	i	§§ 2-5	er	den	ansvarlege	skyldig	til	å	bøta,	anten	han	sjølv	eller	nokon	
han	svarar	for,	har	gjort	seg	skuldig	i	aktløyse	eller	ikkje.	Det	gjeld	og	skade	eller	
ulempe	av	tiltak	som	er	fremja	i	samsvar	med	avgjerder	etter	§ 7,	jf.	§ 8,	eller	av	
tiltak	med	slik	oreigningsrett	som	nemnt	i	§ 10	første	stykket	bokstav	(b)	eller	som	
er	lovleg	etter	forurensingslova av	13.	mars	1981	nr.	6.	
Den	ansvarlege	sitt	ansvar	kan	lempas etter	reglane	i	skadeerstatningslova	§ 5-2.	
Oppstår	skade	eller	ulempe	på	fast	eigedom	eller	ting,	skal	det	ved	bruken	av	
skadeerstatningslova	§ 5-2	takast	omsyn	til	om	eigedomen	eller	tingen	tåler særleg	
lite.
Når	skadelidaren	etter	god	granneskikk	burde	sagt	frå	tidlegare,	kan	skadebotkravet	
falla	bort	eller	skadebota	setjast	ned.
Denne	paragrafen	minkar	ikkje	den	retten	nokon	har	til	skadebot	etter	dei	elles	
gjeldande	rettsreglane.



Er	nabolovens	ansvarsregler	tilpasset	for	
bygging	og	drift	av	overvannsanlegg?
Det	naborettslige	erstatningsansvaret	er	antagelig	den	modellen	som	er	mest	
komplisert	og	minst	tilpasset	bygging	og	drift	av	overvannsanlegg.	Av	rettstekniske	
hensyn	ville	det	derfor	vært	en	fordel	om	lovgiver	hadde	fastsatt	eksplisitt	at	
grannelovas	regler	ikke fikk	anvendelse	på	overvannsanlegg.	Dette	ville	harmonere	
med	lovens	forarbeider	der	det	sies	at	forhold	som	kommer	under	«særskild
regulering	og	områdeplanlegging»	stort	sett	ikke	vil	høre	under	grannelova.	
De	fleste	overvannsanlegg,	enten	de	bygges	av	private	eller	offentlige	aktører,	vil	
være	bygget	og	driftet	etter	offentlige	pålegg	og	reguleringer	på	samme	måte	som	
veier	og	annen	infrastruktur.	Det	skal	også	pekes	på	at	overvannsanleggene	i	stor	
grad	vil	bli	bygget	for	å	ivareta	offentlige	interesser,	og	at	naborettens	avveining	
mellom	likestilte	naboer	som	regel	vil	passe	dårlig	som	ansvarsnorm.



Lov	om	planlegging	og	byggesaksbehandling	(plan- og	
bygningsloven)

§ 28-1.Byggegrunn,	miljøforhold	mv.	
Grunn	kan	bare	bebygges,	eller	eiendom	opprettes	eller	endres,	dersom	det	er	
tilstrekkelig	sikkerhet	mot	fare	eller	vesentlig	ulempe	som	følge	av	natur- eller	
miljøforhold.	Det	samme	gjelder	for	grunn	som	utsettes	for	fare	eller	vesentlig	
ulempe	som	følge	av	tiltak.
For	grunn	som	ikke	er	tilstrekkelig	sikker,	skal	kommunen	om	nødvendig	nedlegge	
forbud	mot	opprettelse	eller	endring	av	eiendom	eller	oppføring	av	byggverk,	eller	
stille	særlige	krav	til	byggegrunn,	bebyggelse	og	uteareal.
Departementet	kan	gi	nærmere	forskrifter	om	sikkerhetsnivå	og	krav	til	
undersøkelser,	sikringstiltak	for	person	eller	eiendom,	dokumentasjon	av	tiltaket	og	
særskilte	sikringstiltak.



Byggteknisk forskrift	– fastsatt	av	Kommunal- og	moderniseringsdepartementet	19.	
juni	2017	med	hjemmel	i	lov	27.	juni	2008	nr.	71	om	planlegging	og	
byggesaksbehandling	(plan- og	bygningsloven)

§ 1-1.Formål
Forskriften	skal	sikre	at	tiltak	planlegges,	prosjekteres	og	utføres	ut	fra	hensyn	til	god	visuell	
kvalitet,	universell	utforming	og	slik	at	tiltaket	oppfyller	tekniske	krav	til	sikkerhet,	miljø,	helse	
og	energi.

§ 15-8.Utvendig	avløpsanlegg	med	ledningsnett.	Overvann	og	drensvann
(1)	Overvann	og	drensvann	skal	i	størst	mulig	grad	infiltreres	eller	på	annen	måte	håndteres	
lokalt	for	å	sikre	vannbalansen	i	området	og	unngå	overbelastning	på	avløpsanleggene.	
(2)	Bortledning	av	overvann	og	drensvann	skal	skje	slik	at	det	ikke	oppstår	oversvømmelse	eller	
andre	ulemper	ved	dimensjonerende	regnintensitet.	
(3)	Byggverk	skal	sikres	mot	oversvømmelse	som	følge	av	høy	vannstand	eller	overtrykk	i	
avløpsledning.	Sjenerende	lukt	skal	ikke	forekomme.	



Byggteknisk forskrift	§ 15-8	forts.

(4)	Avløpsanlegg	skal	
a)	prosjekteres	og	utføres	slik	at	avløpsvann	bortledes	i	takt	med	tilført					
vannmengde,	og	slik	at	god	helse	ivaretas	
b)	tilrettelegges	for	høy	driftssikkerhet	og	for	effektiv	drift	og	vedlikehold	
c)	være	selvrensende	og	ha	nødvendige	punkter	for	inspeksjon	og	rengjøring	
d)	tåle	indre	og	ytre	belastninger	samt	kjemiske	påvirkninger	
e)	sikres	mot	frostskader	
f)	ha	tilstrekkelig	tetthet	mot	lekkasje.	

(5)	Stikkledning	for	avløpsanlegg	som	ikke	lenger	brukes,	skal	frakobles.	



Forvaltningsloven	§ 17	(utredningsplikten)
§ 17.(forvaltningsorganets	utrednings- og	informasjonsplikt).	
Forvaltningsorganet	skal	påse	at	saken	er	så	godt	opplyst	som	mulig	før	vedtak	treffes.	Det	skal	påse	
at	mindreårige	parter	har	fått	mulighet	til	å	gi	uttrykk	for	sitt	syn,	i	den	grad	de	er	i	stand	til	å	danne	
seg	egne	synspunkter	på	det	saken	gjelder.	De	mindreåriges	syn	skal	tillegges	vekt	i	samsvar	med	
deres	alder	og	modenhet.
Dersom	det	under	saksforberedelsen	mottar	opplysninger	om	en	part	eller	den	virksomhet	han	
driver	eller	planlegger,	og	parten	etter	§§ 18	til	19	har	rett	til	å	gjøre	seg	kjent	med	disse	
opplysninger,	skal	de	forelegges	ham	til	uttalelse.	Dette	gjelder	likevel	ikke	når
a)	opplysningene	bekreftes	av	framstilling	som	parten	selv	har	gitt	eller	kontrollert	i	anledning	av	
saken	eller	parten	ikke	har	kjent	oppholdssted,
b)	rask	avgjørelse	i	saken	er	påkrevd	av	hensyn	til	andre	parter	eller	offentlige	interesser,
c)	opplysningene	ikke	har	avgjørende	betydning	for	vedtaket	eller	underretning	av	andre	grunner	er	
unødvendig	eller	uhensiktsmessig	ut	fra	hensynet	til	parten	selv,	for	eksempel	fordi	han	vil	bli	gjort	
kjent	med	opplysningene	ved	melding	om	vedtaket.
Partene	bør	også	for	øvrig	gjøres	kjent	med	opplysninger	av	vesentlig	betydning	som	det	må	
forutsettes	at	de	har	grunnlag	og	interesse	for	å	uttale	seg	om,	og	som	parten	etter	§§ 18	til	19	har	
rett	til	å	gjøre	seg	kjent	med.	Ved	avveiningen	skal	legges	vekt	på	om	rask	avgjørelse	er	ønskelig	og	
om	hensynet	til	parten	er	tilstrekkelig	varetatt	på	annen	måte,	for	eksempel	ved	at	han	er	gjort	
kjent	med	retten	etter	§§ 18	til	19	til	å	se	sakens	dokumenter.



Plan- og	bygningsloven	§§ 4-1	og	4-2	
(utredning	og	risikovurdering)
§ 4-2.Planbeskrivelse	og	konsekvensutredning	
Alle	forslag	til	planer	etter	loven	skal	ved	offentlig	ettersyn	ha	en	
planbeskrivelse	som	beskriver	planens	formål,	hovedinnhold	og	virkninger,	
samt	planens	forhold	til	rammer	og	retningslinjer	som	gjelder	for	området.
For	regionale	planer	og	kommuneplaner	med	retningslinjer	eller	rammer	for	
framtidig	utbygging	og	for	reguleringsplaner	som	kan	få	vesentlige	
virkninger	for	miljø	og	samfunn,	skal	planbeskrivelsen	gi	en	særskilt	
vurdering	og	beskrivelse	- konsekvensutredning	- av	planens	virkninger	for	
miljø	og	samfunn.
Kongen	kan	gi	forskrift	om	planprogram,	planbeskrivelse	og	
konsekvensutredninger,	herunder	om	behandling	av	planer	med	
grenseoverskridende	virkninger.



PBL	forts.

§ 4-3.Samfunnssikkerhet	og	risiko- og	sårbarhetsanalyse	
Ved	utarbeidelse	av	planer	for	utbygging	skal	planmyndigheten	påse	at	risiko- og	
sårbarhetsanalyse	gjennomføres	for	planområdet,	eller	selv	foreta	slik	analyse.	
Analysen	skal	vise	alle	risiko- og	sårbarhetsforhold	som	har	betydning	for	om	
arealet	er	egnet	til	utbyggingsformål,	og	eventuelle	endringer	i	slike	forhold	som	
følge	av	planlagt	utbygging.	Område	med	fare,	risiko	eller	sårbarhet	avmerkes	i	
planen	som	hensynssone,	jf.	§§ 11-8	og	12-6.	Planmyndigheten	skal	i	arealplaner	
vedta	slike	bestemmelser	om	utbyggingen	i	sonen,	herunder	forbud,	som	er	
nødvendig	for	å	avverge	skade	og	tap.
Kongen	kan	gi	forskrift	om	risiko- og	sårbarhetsanalyser.



10.	Avsluttende	oppsummering

• Det	sentrale	spørsmål	er	om	man	etter	gjeldende	rett	har	en	formålstjenlig	
og	godt	gjennomtenkt	ansvarsmodell	for	overvannsanlegg,	og	hvilken	
modell	som	eventuelt	bør	komme	i	stedet.
• NOU	2015:16	drøfter	ansvarsreglene	på	dette	feltet,	men	kommer	ikke
med	en	klar	anbefaling	i	og	med	at	utvalget	på	dette	punktet	har	en	dissens	
med	fire	delvis	ulike	standpunkter.
• Taubøll mener	det	gir	større	forutberegnelighet	og	rettferdighet	å	bruke	et	
culpa-ansvar som	innebærer	at	den	enkelte	anleggseier	må	følge	alle	
forskrifter	og	gjøre	en	normalt	aktsom	innsats	for	å	kunne	være	ansvarsfri	
ved	skade.	Kravet	til	aktsomhet	kan	gjerne	være	knyttet	til	en	streng	
teknisk	norm	(culpa),	men	å	strekke	kravet	helt	til	et	objektivt	ansvar	vil	
etter	hans	mening	av	flere	grunner	ikke	være	formålstjenlig.


