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* Lovgrunnlaget for drift og vedlikehold av offentlige 
veier/bakgrunnsretten, forarbeider

* Vegloven av 21. juni 1963 ikraft 1. januar 1964
* Definisjoner, begrepet offentlig veg i vegloven § 1, 

formålsbestemmelsen § 1 a, ansvar for vegutgifter § 20
* Serviceerklæringer
* Rettslig erstatningsansvar – hovedvilkår
* Rettspraksis, typetilfeller
* Konklusjon/avsluttende kommentar
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Disposisjon



§ 1. Offentlig veg er veg eller gate som er open for 
allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat, 
fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap. IV. 
Alle andre vegar eller gater blir i denne lova å rekne for 
private. 
Til veg blir òg rekna opplagsplass, parkeringsplass, 
haldeplass, bru, ferjekai eller anna kai som står i 
beinveges samband med veg eller gate. 
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Vegloven av 21. juni 1963



* I forarbeidene til Vegloven fra 1963 har Veglovkomiteen 
fremholdt at uttrykket «veg» dekker mer enn selve vegens 
kjørebane. Uttrykket omfatter så vel vegbanen som med 
denne forbundne områder og innretninger som varig 
trengs for at veien skal kunne bestå, vedlikeholdes og 
brukes – herunder vegskulder, bankett, grøfter m.v.

* Det kan også forekomme at kommunen ved særskilt 
vedtak eller på annet grunnlag delvis har påtatt seg drift 
og/eller vedlikeholdsansvar for såkalte velveier. Dette 
betyr ikke at de er «offentlige veger» i veglovens forstand, 
jf. § 1,1.ledd, siste setning.
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Hva er veg eller vegens utstrekning?



* Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, 
bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private 
vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som 
trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere
tente med. Det er ei overordna målsetting for 
vegstyremaktene å skape størst mogleg trygg og god 
avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit
godt miljø og andre samfunnsinteresser elles. 
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Veglovens formålsbestemmelse § 1 a



* Kap. III. Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg. 
* § 16. Departementet gir nærare føresegner om drift og 

vedlikehald av offentlig veg. Departementet avgjer i tvilstilfelle 
med endelig verknad kva som skal reknast som vedlikehald. 

* Endra med lov 19 juni 2009 nr. 109 (ikr. 1 jan 2010). 

* § 17. Vegdirektoratet kan fastsette at riksvegstrekningar i ein
kommune skal haldast ved like av kommunen. 

* § 18. Fylkeskommunen kan fastsette at fylkesvegstrekningar i ein
kommune skal haldast ved like av kommunen. 

* Endra med lov 1 mars 1996 nr. 11 (ikr. 1 apr 1996). 

* Samferdselsdepartementet har ikke gitt forskrifter med hjemmel i § 16.
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Er det lovbestemt hva som er 
vedlikehold av veg?



* § 20. Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, 
utbetring, vedlikehald og drift av riksvegar, her òg 
utgiftene til eigedomsinngrep. Fylkeskommunen ber 
desse utgiftene for fylkesvegar og kommunen for 
kommunale vegar. 
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Ansvaret for vegutgifter 



* Verken Vegloven eller forarbeidene til vegloven inneholder noen spesifikk 
definisjon av begrepene drift og vedlikehold.

* Vedlikehold er å holde veien i forsvarlig stand. Vedlikeholdet omfatter hele 
vegkonstruksjonen/veganlegget med kjørebane, banketter, skråninger, 
skjæringer, grøfter, skilter, oppmerking og dreneringssystemer. 

* Med «drift» menes tiltak som er nødvendige i og utenfor veien for at 
trafikken skal kunne avvikles på en mest mulig betryggende måte, dvs. 
brøyting, snørydding, strøing, asfaltlapping og renhold i samsvar med 
eventuelle gjeldende instrukser og etter konkret behov avgjort etter 
vegmyndighetens forsvarlige skjønn. 

* Det tilligger vegmyndigheten etter en skjønnsmessig vurdering å avgjøre 
hvilke drifts- og/eller vedlikeholdstiltak som skal utføres, og også 
omfanget av tiltakene, hensett til veiens betydning som transportåre, dens 
trafikkmengde og i noen grad disponible bevilgninger.

* Omfanget av drifts- og vedlikeholdsplikten kan følge av politivedtekter, 
kommunal praksis og vedtak, serviceerklæringer, og til en viss grad av 
vurderinger/premisser som er vektlagt gjennom rettspraksis.
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Hva er drift og vedlikehold?



* Serviceerklæring for brøyting og strøing av kommunale veier
* Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for vinterdrift for mer 

enn 1240 km kommunale gater og veier, i tillegg til fortau langs 
kommunale gater i Oslo. Målet for vinterdriften er å gi god 
fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter. 
Arbeidet utføres gjennom kontrakter med entreprenører som 
brøyter, strør og kjører bort snø. 
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Serviceerklæringer



Som bruker av byens gater kan du forvente at Bymiljøetaten:
* Iverksetter brøyting på det kommunale veinettet når det er målt 5 cm snø på 

bestemte steder i byen.
* Iverksetter brøyting av fortau mellom Ring 1 og grensen til Indre by definert i 

Politivedtekt for Oslo, når det er målt 3 cm snø.
* Gjennombrøyter hovedveier og veier med bussruter i løpet av 5 timer etter at 5 

cm snø er målt.
* Gjennombrøyter boliggater, villaveier og mindre veier i løpet av 9 timer etter at 5 

cm snø er målt.
* Brøyter fortau og gangveier samtidig med kjørebanen.
* Gjennombrøyting betyr at brøytebil eller maskin har kjørt igjennom gaten, men ofte 

vil brøytebilen komme tilbake noe senere for å rydde opp og gjøre seg ferdig.
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Eksempel på serviceerklæring for 
brøyting



* Bymiljøetaten benytter to typer strømiddel, salt eller knust stein. På grunn av 
støvplagen benytter vi ikke sand til strøing.

Som bruker av byens gater kan du forvente at:
* Strøing av veier hvor det benyttes salt, er gjennomført innen 5 timer etter at 

strøbehovet er registrert. Det tilstrebes at saltet strøs ut i forkant slik at veien ikke blir 
glatt.

* Strøing av veier hvor det benyttes knust stein, er gjennomført innen 12 timer etter at 
behov er registrert.

* Entreprenørene overvåker føreforholdene og starter strøing når veibanen vurderes 
som glatt.

* Salt benyttes fortrinnsvis i hovedgater, gater med kollektivruter, på enkelte fortau 
med stor gangtrafikk, samt i bratte bakker. Knust stein benyttes på resten av veinettet 
og fortau. Bymiljøetatens kontrollingeniører tar stikkprøver for å avdekk eventuelle 
avvik. Det benyttes elektronisk rapportering fra strøbilene som strør salt.

* Sykkelveier
Sykkelveier og sykkelfelt som er definert som hovedsykkelvei skal brøytes og strøs. De 
andre sykkelveiene/-feltene vil bli benyttet til snølagring.
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Serviceerklæring for strøing



* Hull i fortau, sykkelvei eller kjørebane er forsøplende for byen vår og 
kan sette liv og helse i fare. Derfor er asfaltlapping et 
arbeidsområde vi prioriterer. Dessverre har vi ikke kapasitet 
til kontinuerlig å kontrollere hele det kommunale veinettet i Oslo og 
ber derfor om din hjelp til å melde fra om trafikkfarlige hull.

Som bruker av byens veinett kan du forvente at Bymiljøetaten:
* gir deg trygg fremkommelighet på kommunens 1240 km lange 

veinett
* lapper alle innmeldte hull som er en fare for deg som trafikant 

snarest, og senest innen 48 timer
* sikrer spesielt farlige hull omgående ettersom de blir meldt
* lapper hull som ikke utgjør en umiddelbar fare fortløpende etter 

lister
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Serviceerklæring for lapping av hull



* I oslo:
* Du kan melde fra om feil og mangler via vårt 

elektroniske meldingstjeneste. Eller du kan kontakte 
vårt kundesenter.
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Publikumsrapportering



* Bymiljøetaten får av og til spørsmål om det er ulovlig å plassere steiner langs 
villa gjerder og tomter. Det virker som om steinene er plassert for å hindre 
parkering av fremmede biler.

* Når BYM får slike meldinger fra publikum eller kommer over steiner på våre 
kontroller, så legges et skriv benevnt "Ulovlig å sette steiner langs veien" i 
postkassen til grunneier.

* Det er ulovlig og straffbart å sette eller legge steiner på det offentlige 
veiområdet uten veimyndighetens tillatelse. Det offentlige veiområdet 
utgjøres av veibane og fortau og de veiskuldre, grøfter og skråninger som er 
i tilknytning til veien. 

* Den ansvarlige for ulovlig plassering av steiner på slike steder kan pådra seg 
erstatningsansvar for skade som oppstår på vei, trafikanter og kjøretøy, og 
vedkommende kan også måtte betale for flytte- og ryddeomkostninger. 

* Bestemmelser om dette fremgår av § 57, 58, 59 og 61 i Vegloven av 21. juni 
1963. 

14

Særemne: steiner langs veikanten 
kan påvirke drift og vedlikehold



Bymiljøetatens handlingsplan for trafikksikkerhet 2011-2014
Kap 3.4.2 Strategi 
* For å nå både de langsiktige målene i 2020 som ble beskrevet i kapittel 3.4 

og målene for handlingsplanperioden 2011 – 2014, som beskrives i kapittel 
3.4.1, har Samferdselsetaten valgt følgende strategi: 

* Ulykkesutsatte veikryss bygges om for å få redusert risiko for ulykker 
* Hensynet til myke trafikanter prioriteres i indre by 
* Alle barn skal oppleve trygge skoleveier 
* Det skal holdes høy standard på vedlikehold av trafikkutstyr, veidekker og 

bruer 
* Tverrfaglig samarbeidet innen trafikksikkerhet, både nasjonalt og 

internasjonalt skal styrkes 
* Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS) tas i bruk som 

trafikksikkerhetstiltak der dette er egnet 
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Handlingsplan for trafikksikkerhet



* 1. Ansvarsgrunnlag. 
* - Uaktsomhet/culpa ved handling eller ved unnlatelse, jf. 

Skadeserstatningsloven § 2-1
* - Objektivt ansvar (ansvar uavhengig av subjektiv skyld) 
* - Objektivisert culpa – dvs. at bevisbyden påhviler skadevolder, 

og at ansvar foreligger med mindre skadevolder kan godtgjøre 
at uaktsomhet ikke foreligger.

* 2. Skade og et økonomisk tap.
* 3. Rettslig relevant årsakssammenheng mellom 

ansvarsgrunnlaget og skaden
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Rettslig erstatningsansvar –
betingelser/vilkår



Skadeserstatningsloven 2-1 nr. 1 lyder:
(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)
* Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller 

uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv 
for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav 
skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller 
tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som 
skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å 
regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet 
og karakteren av arbeidet eller vervet.
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Uaktsomhetskravet



* Årsakskravet innebærer at skadevolders handling eller 
unnlatelse må være en nødvendig betingelse for at skaden 
skjedde, i den forstand at hvis handlingen eller unnlatelsen 
tenkes bort, ville ikke skaden ha skjedd (betingelseslæren). 
Men det kan også legges til grunn hva som er 
hovedårsaken til skaden (hovedårsakslæren).

* Normalt har skadelidte bevisbyrden for at det foreligger 
årsakssammenheng, men bevisbyrden kan snus når det 
gjelder opplysninger som vegholder er nærmest til å sikre 
bevis for/registrere. 
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Rettslig relevant årsakssammenheng



* Henvisningene til avsagte dommer må ikke oppfattes 
dithen at de utgjør standardløsninger ved behandling av 
noenlunde  tilsvarende saker. Dommene er konkret 
baserte og en må være oppmerksom på ulikheter i nyanser 
omkring faktum, bevisbyrde og bevisvurderinger. 
Dommene vil imidlertid i varierende grad gi retningslinjer 
for utøvelsen av skjønnet og de vurderingene som må 
foretas, og de kan derfor være veiledende for hvilke 
argumenter og momenter som vil være rettslig relevante.
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Typetilfeller/tilsvarende saker



* RT. 1958 s. 680:
* En 53 år gammel dame gled på fortau  i Bogstadveien i Oslo og kom til 

skade. Det ble ikke funnet godtgjort at ulykken skyldtes uaktsomhet fra 
kommunens side mht. til sandstøing, eller fra gårdeiers side mht. å holde 
fortauet ryddet. Ansvaret kunne heller ikke bygges på objektivt grunnlag. 
Høyesterett viste til lagmannsrettens begrunnelse hvor det blant annet het 
følgende:

* «Hva særlig kommunen angår er lagmannsretten enig i at det ikke er grunn til å 
strø når det snør. Det er intet bevis for at det ikke er strødd tilstrekkelig 
dagene før. Man vet intet om det, og det må til en viss grad være undergitt et 
skjønn fra kommunens side i hvilken utstrekning det bør strøs med sand.»

* Kommunen har plikter i egenskap av vegholder og plikter etter 
politivedtektene i egenskap av eier av eiendommer.
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Ad strøing



* RT. 1979 s. 513:
* En 70 år gammel mann falt en morgen på fortau i en sterkt beferdet sentrumsgate, 

brakk ankelen og ble varig invalidisert. Det var isete og svært glatt på fortauet som 
hellet sterkt nedover og ikke var sandstrødd. Det var på det rene at kommunen som 
grunneier pliktet å strø når det var glatt, og etter omstendighetene ble det antatt at 
det forelå ansvarsbetingende pliktforsømmelse når fortauet var ustrødd kl. 08.40. 
Man fant ikke at skadelidte hadde utvist noen form for uaktsomhet. Kommunen ble 
holdt erstatningsansvarlig. Høyesterett uttalte på generelt grunnlag:

* «Som for private grunneiere er det en streng plikt som er pålagt kommunen. Det betyr 
ikke at fortau skal være strødd til enhver tid. Kravet til strøing må avpasses etter det som 
er rimelig og praktisk gjennomførlig. Hva som i så måte kan forlanges, må bero på en 
skjønnsmessig vurdering av forholdene i det konkrete tilfellet. Det vil være av betydning 
om de vanskelige forholdene oppstår plutselig eller kunne forventes, beliggenheten av 
fortauet, trafikken på stedet mv. Ved vurderingen vil således tidsrommet som fortauet lå 
ustrødd, bare være ett av flere forhold som må trekkes inn i vurderingsbildet.»

* Erstatningsansvar for kommunen ble også fastslått i Stavanger byretts dom, RG 1955 s. 
569, der en dame falt på ustrødd fortau utenfor kommunalt eid, ubebygd tomt som 
ved en feil ikke var oppført på kommunens liste over steder hvor det skulle strøs. 
Retten bemerket at kommunen på bakgrunn av feilen måtte anses å ha gjort seg 
skyldig i erstatningsbetingende uaktsomhet. 

21

Strøing forts.



* RG. 1962 s. 500 – Eidsivating lagmannsrett:
* På vei fra p-plassen til inngangsdøren til et kommunalt sykehjem 

gled en mann på det glatte føret og skadet seg. 
Lagmannsrettens fant at det forelå erstatningsbetingende 
uaktsomhet fra kommunens side. Mannen hadde vært noe 
uforsiktig og måtte selv bære en tredjedel av skaden/tapet, jf. 
medvirkningsregelen i skadeserstatningsloven § 5-1.
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Strøing forts.



* RG. 1990 s. 1249
* Dame falt på glatt fortau en lørdag morgen. Fortauet var strødd på fredag. 

Kommunens oppsynsmann hadde vært på stedet lørdag morgen og funnet at det ikke 
var påkrevd å strø, selv om forholdene hadde endret seg og blitt verre siden dagen 
før. Kommunen ble frifunnet for erstatningsansvar, idet retten fant at det måtte 
foreligge helt ekstraordinære forhold for at ansvar skulle bli ilagt som følge av unnlatt 
strøing. Slike ekstraordinære forhold forelå ikke.

* RG. 1997 s. 1659 – Agder lagmannsrett
* Kvinne ble 100% ervervsmessig ufør etter fall på en statlig eid bru som kommunen 

hadde vedlikeholdsansvaret for. Retten fant det ikke godtgjort at det var utvist 
erstatningsbetingende uaktsomhet fra kommunens side verken i forhold til 
vurderingen av vær- og føreforholdene eller vurderingen av den sanstrøing som fant 
sted og omfanget av denne. Anførsler fra skadelidtes side om at fugedeksler av stål 
representerer «uforsvarlig ordning» og ansvar på objektivt grunnlag førte ikke frem. 
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Strøing forts.



* Agder lagmannsretts dom av 03.09.2012:
* Spørsmål om Sandefjord kommune var erstatningsansvarlig for 

en personskade etter at en yngre kvinne gled og falt på isen på 
en torvplass hvor kommunen var grunneier. I motsetning til 
tingretten fant lagmannsretten at skadelidte ikke hadde 
godtgjort at det var utvist erstatningsbetingende uaktsomhet 
fra kommunens side.
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Strøing forts. Miss i Sandefjord



* Retten uttalte blant annet:
* «Avgjørende vil i denne saken uansett bli hvilke krav man med rimelighet kan stille til 

kommunens vedlikeholdsavdeling når det gjelder å forhindre at personer skader seg 
etter fall på glattisen vinterstid. Hvorvidt det ble strødd denne dagen vil da være en 
viktig premiss.»

* «Lagmannsretten legger til grunn som ubestridt at der A falt var det svært glatt, og at 
det skjedde i utkanten av torgplassen hvor kommunen er grunneier.»

* Lagmannsretten legger også til grunn som ubestridt at stedet på ulykkestidspunktet 
var islagt uten sand.»

* «Skaden skjedde på et sted som partene er enige om ikke kan defineres som fortau. 
Dette har den rettslige betydning at bestemmelsen i politivedtektene § 17 om strøplikt 
ikke gjelder. Torvet er skiltet som gågate. Lagmannsretten er i utgangs-punktet enig 
med tingretten i at aktsomhetsvurderingen ikke kan skille seg vesentlig fra den 
aktsomhetsvurderingen som ville ha funnet sted dersom ulykken hadde inntruffet på 
et fortau. Dog er det et viktig moment, som lagmannsretten ser det, at fotgjengere 
ikke kan ha noen forventning om at hele torgplassen vil bli strødd når det er glatt.»
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Domspremisser i Sandefjordsaken



* «Den avgjørende problemstillingen ved ansvarsvurderingen vil 
være hvorvidt vedlikeholdsavdelingen i kommunen den aktuelle 
dagen gjorde det arbeidet som med rimelighet kan forventes av 
dem under de rådende forhold.»

* «Den samlede bevisførselen har vist at det foreligger til dels 
sprikende opplysninger om vær- og føreforhold, samt hvorvidt 
det var strødd eller ikke 1. desember 2008.»

* «Den bevistvil som etter dette foreligger vedrørende spørsmålet 
om strøing, må slik lagmannsretten ser det gå ut over skadelidte, 
da kommunen først etter å ha mottatt den skriftlige 
henvendelsen 5. oktober 2010, nærmere 2 år etter fallulykken, 
ble beskyldt for manglende strøing og fikk først da en 
oppfordring om bevissikring.»
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Domspremisser forts.



* «At det oppstår plutselige vær- og temperaturforandringer om vinteren i 
Norge er et kjent fenomen. Å stille krav til at fotgjengere skal kunne 
forvente å gå på fortau og kommunale torg som til enhver tid er strødd, vil 
være å legge feil aktsomhetsnorm til grunn. Kommunen kan ikke 
sammenlignes med en gårdeier når det gjelder spørsmålet om til hvilken tid 
det må være strødd, selv om forskjellen ikke kan være stor når det gjelder 
krav til strøing av sentrale byområder. Det må til en viss grad være undergitt 
et skjønn fra kommunenes side i hvilken utstrekning det bør strøs med sand, 
jf. Rt-1958-680. Etter en konkret vurdering av bevisene i saken kan ikke 
ankemotpartens anførsel om erstatningsbetingende unnlatelse fra 
kommunens side føre frem. Det er ikke vært mulig å bringe på det rene 
nøyaktige opplysninger om utviklingen av vær- og føreforhold 1. desember 
2008. Skadelidte har ikke sannsynliggjort at det var nok tid til disposisjon fra 
ansatte i vedlikeholdsavdelingen til å bli klar over at det var påkrevet med 
strøing og til å sørge for at dette ble foretatt før ulykkestidspunktet kl.19.00. 
Lagmannsretten er for øvrig ikke enig i at det av serviceerklæringen på 
kommunens hjemmeside kan utledes at egne rutiner ikke ble fulgt.» 
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Domspremisser forts.



* Konklusjonen er etter dette at skaden A ble påført 
etter fall på torget i Sandefjord 1. desember 2008 ikke 
kan føres tilbake til erstatningsbetingende 
uaktsomhet fra Sandefjord kommunes side, og at 
Sandefjord kommune frifinnes.»
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Rettens konklusjon i Sandefjordsaken



* OVERBRØYTING 
Ingen dommer i Norge hvor vegholder er ilagt erstatningsansvar ved ulykke og skade pga. 
overbrøyting. 
Eidsivating lagmannsretts dom av 21. februar 1978: Kollisjon mellom to biler. Brøytet ca. 1 
meter utenfor asfaltkanten. Den ene bilen fikk høyrehjulene utenfor asfaltkanten hvor det 
var løs bankett, føreren mistet kontrollen og bilen kom over i motgående kjørefelt.
Påstand om at vegvesenet hadde skapt et ekstraordinært faremoment/en trafikkfelle. 
Staten ble dømt i byretten men frifunnet i lagmannsretten. Lagmannsretten la til grunn at 
det var den spesielle værsituasjonen som skapte den økte ulykkesrisikoen på stedet, at 
det var vanlig og i samsvar med gjeldende instrukser å brøyte også på veiens skulder, og 
at bilister i Norge vinterstid  måtte være klar over dette.
* ISSVULL 
*
* RT. 1954 s. 1038 (se side 70)
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Snøbrøyting/-rydding



* RT. 1954 s. 1038
* Lastebil kjørte utfor en sving hvor det i løpet av natten hadde det dannet seg en 

issvull over hele veibanen. 
* Høyesterett uttalte at det ville være for strengt å kreve iverksatt inspeksjon og 

sikringstiltak så snart isdannelsen hadde skjedd. 
* La vekt på at føreren hadde tid til å innrette kjøringen etter forholdene og at 

bilførere måtte være forberedt på å møte slike situasjoner. 
* Erstatningsansvar bare aktuelt dersom vegholder selv kunne anses å ha fremkalt 

faremomentet og etablert noe bortimot en felle i veien.
* Staten frifunnet under dissens.
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Issvull 1



* RT. 1961 s. 730
* Buss kolliderte med lastebil på smal vei pga. issvull. Vegvesenet 

hadde vært på stedet og fjernet deler av issvullen, men en iskant sto 
igjen, og denne forårsaket uhellet. 

* Høyesterett la vekt på at det ikke var mulig – eller i hvert fall svært 
vanskelig for en trafikant å oppdage issvullen. Forholdene på stedet 
ble ansett som ekstraordinære.

* NB: Retten la videre vekt på at Vegvesenet med enkle tiltak kunne 
ha varslet issvullen og innsnevringen av veien i nærheten av stedet. 
Et fareskilt 800 m unna var utilstrekkelig.

* Staten ble holdt erstatningansvarlig.
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* Grannelova § 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.»

32
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* Den forhold at naboer til offentlig vei får snø inn på sin eiendom som følge av 
brøyting/fresing/rydding av veiområdet, ligger innenfor tålegrensen for ulemper etter 
naboloven, forutsatt at snøryddingen gjøres på en forsvarlig og etter forholdene hensynsfull 
måte. 

* Ved uvanlig stort snøfall, og dermed ekstra store utfordringer for veimyndigheten, må 
naboer til vei også tåle større ulemper pga. av brøyting/snøfresing enn under mer vanlige 
eller normale omstendigheter. 

* Ved tålegrensevurderingen må blant annet hensyn tas til at veien skal være fremkommelig 
for alle kategorier trafikanter og at naboer til vei også har fordeler av snøryddingen av veien 
for sin egen del. 

* At snø som freses inn på naboeiendom kan være salt- og sandblandet, er en ulempe som 
også som hovedregel må anses å ligge innenfor tålegrensen for ulemper.

*
* Det kan stille seg annerledes i forhold til  skader som måtte oppstå på faste innretninger på 

eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei. Garasjer, porter, godt vedlikeholdte 
og robuste gjerder og annet som måtte bli påført direkte og betydelig skade, kan
driftsansvarlig entreprenør eller kommunen bli ansvarlig for å erstatte avhengig av 
omstendighetene i hvert enkelt tilfelle, forutsatt at det kan sannsynliggjøres relevant 
årsakssammenheng mellom snøryddingen og skaden, og at det kan dokumenteres et 
økonomisk tap pga. skaden.  

*
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Skader på fast eiendom som gjerder, porter, garasjer, og muligens også skade på 
busker/trær og annet kan medføre helt eller delvis erstatningsansvar for 
driftsentreprenører og/eller for kommunen, forutsatt at det påvises tilstrekkelig 
årsakssammenheng mellom snøryddingen og skaden, og at det kan dokumenteres 
et økonomisk tap som følge av skaden. 

Erstatningskrav må fremsettes skriftlig snarest mulig etter at skaden er oppstått.

Nøyaktig hvor tålegrensen går etter nabolovens bestemmelser i forhold til hva som 
kan anses som unødig eller urimelig ulempe eller skade, er det til syvende og sist 
domstolene som må avgjøre. 

Ikke noen domstolsavgjørelse som spesifikt omhandler grenseoppgangen etter 
naboloven i forhold til snøfresing/-brøytingsproblematikken på offentlige veier.
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* Det må alltid foretas en konkret vurdering av hvert enkelt skadetilfelle.
* Normalt er det spørsmål om uaktsomhet som ansvarsgrunnlag og sjelden 

spørsmål om ansvar på objektivt grunnlag. 
* Det skal relativt mye til før en kommune blir erstatningsansvarlig på 

subjektivt grunnlag for skader som fotgjengere og andre trafikanter får 
under vinterlige forhold, med mindre det konkret og klart påvises at de krav 
skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten er 
tilsidesatt, enten det dreier seg om manglende strøing, brøyting, issvuller 
eller annet.

* Erfaringsmaterialet fra dommer i erstatningssaker må ikke alene være 
retningsgivende for kommuners vurdering av nivået og kvaliteten på 
utførelsen av tjenestene, da dette må bestemmes av andre hensyn, først og 
fremst ut fra hensynet til forsvarlig drift- og vedlikehold ut fra et 
fremkommelighets- og trafikksikkerhetsperspektiv. 
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