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1 Innledning 
1.1 Tema og problemstilling 
Temaet for denne avhandlingen omhandler rettsforholdet mellom naboer – nærmere bestemt i 
hvilke tilfeller overliggende eiendom er forpliktet til å forhindre at overflatevann renner over 
til nedreliggende naboeiendom. Temaet belyser interessemotsetningene i naboforholdet, hvor 
ønsket om å bruke eiendommen slik man selv vil kolliderer med naboers legitime krav om 
tilpasning og endring. 
 
Det kan være flere grunner til at nabokonflikt om overflatevann oppstår. Utgangspunktet er 
gjerne at overliggende eiendom selv ikke plages av overflatevannet, i motsetning til 
nedreliggende eiendom, og det blir enda mer betent når handleplikt forutsetter at den handlende 
selv må ta kostnaden for utbedringene1. I tillegg er det mange mulige årsaker til 
overflatevannets oppstandelse som har betydning for hvorvidt handleplikt fremstår som rimelig 
eller ikke. Årsakene kan være alt fra noe aktivt overliggende eiendom har foretatt2, til 
klimaendringer og ekstremnedbør – eller kombinasjoner av disse3. Det kan med andre ord være 
snakk om et bredt årsaksspekter som omhandler alt fra sterk klanderverdig aktivitet, til ren 
uskyldig passivitet hvor overliggende eiendom selv ikke hersker over de ekstreme 
naturfenomenene.4 
 
Temaet er særlig interessant fordi det finnes flere rettsgrunnlag som regulerer det samme 
komplekse faktumet. Dette gjør det krevende for overliggende eier å vite om han har en rettslig 
handleplikt eller ikke. Noen av rettsgrunnlagene er skjønnsmessig utformet, og avgjør 
spørsmålet til en bred rimelighetsvurdering. Andre er mer spissede og ikke like skjønnsmessige, 
men mindre tilgjengelig for rettsanvender.  
 
Problemstillingen denne avhandlingen tar for seg er å redegjøre for rettsgrunnlagene private 
parter kan påberope og bygge rettskrav om handleplikt på, og dermed kartlegge handlepliktens 
innhold og rekkevidde i det privatrettslige forholdet. 
 
                                                
1  Bugge (1999) s. 250 og 530 
2  Eksempelvis bygninger som har ført til at det naturlige dreneringssystemet blir blokkert og leder vannet til 

den nedreliggende eiendom. 
3  Eksempelvis et dreneringsløp som konsentrerer og øker avrenningen, og som ikke lenger er dimensjonert for 

nedbørsmengdene som nå kommer. 
4    Undersøkelser viser at mer intens nedbør kombinert med økt fortetting av husstander ofte er sentrale  

forklaringer på overflatevannsproblemene, jf. NOU 2015:16 s. 15. De neste årene er det forventet at  
styrtregnperiodene i Norge vil bli kraftigere og hyppigere, årsnedbøren vil øke med 18 % og regnflommene 
vil bli større og komme oftere, jf. Hanssen-Bauer (2016) s. 8. Spørsmålet om handleplikt vil med andre ord 
neppe avta med det første. 
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1.2 Rettskildebildet 
Når et spesielt faktum reguleres av generelle bestemmelser, oppstår det utfordringer med å finne 
lovgivers intensjoner. Utover de vanlige utfordringer som følger med alminnelig juridisk 
metode, vil jeg bemerke noen særlige metodiske utfordringer for denne avhandlingen: 
 
For det første finnes det til dels en stor mengde rettspraksis – særlig underrettspraksis, tilknyttet 
de aktuelle rettsgrunnlagene. Rettspraksisen bygger ofte på andre situasjoner enn overflatevann, 
men praksisen kan likevel ha overføringsverdi til overflatevannstilfeller og øke forståelsen av 
rettsgrunnlagets saklige virkeområde og materielle innhold. Det hender ikke sjeldent at 
premissene er uklare, og i den forbindelse må tolkes nærmere. Dessuten er underrettspraksis av 
betydelig mindre vekt enn høyesterettspraksis, og enkeltutsagn fra underrettsdomstolene 
avklarer derfor ikke i like stor grad de vanskelige spørsmålene som skal behandles. 
Formålsbetraktninger og reelle hensyn vil da kunne være avgjørende. 
 
For det andre er flere av rettsgrunnlagene om handleplikt konstruert som rettslige standarder. 
Disse er generelt og skjønnsmessig utformet hvor vurderingen baserer seg på hva som er 
urimelig, vanlig og lignende. Innholdet i slike begreper kan utvikle seg over tid. Eksempelvis 
trenger ikke forhold som var urimelig eller vanlig for 50 år siden være det i dag. Her oppstår 
det spesielle utfordringer ved at man ikke kan utlede noen konkret rettsregel, men bare en 
målestokk.5 Det må utledes hvilke momenter som er relevante for vurderingen, og momentenes 
innbyrdes vekt i forhold til hverandre. Avveiningen kan fremgå av lovteksten, forarbeidene, 
rettspraksis, formålsbetraktninger eller reelle hensyn. Den vil imidlertid hele tiden være under 
utvikling som følge av at vilkåret er en rettslig standard. Dette kan innebære at eldre rettskilder 
som tidligere ble ansett som uttrykk for gjeldende rett, ikke lenger er det i dag. Det kan også 
være slik at eldre rettskilder har fått svekket sin rettskildevekt sammenlignet med hva de en 
gang hadde.  
 
1.3 Begrepsavklaring  
Før de rettslige avgrensningene foretas, må handleplikt- og overflatevannsbegrepet avklares: 
 
Det finnes ingen allmenn definisjon av begrepet «overflatevann». Vannforskriften § 3 bokstav 
b) har definert det som «Kystvann, brakkvann og ferskvann, unntatt grunnvann», mens det i 
NOU 2015:16 s. 22 er definert som «overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann». 
I denne avhandlingen er begrepet tiltenkt situasjoner der vann, av ulike årsaker, flyter på 
overflaten over til naboen i større eller mindre mengder. Det skiller seg altså fra grunnvann, 
skredmasser og overflatevann som befinner seg i eksisterende dreneringsløp. 
 

                                                
5  Knoph s. 44 
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Med handleplikt menes i denne avhandlingen en plikt til fysisk å forhindre at nedreliggende 
nabo får overflatevann over til seg. I rettspraksis og juridisk litteratur ellers synes det ofte å 
være en terminologisk forskjell mellom handleplikt og retteplikt, der retteplikt baserer seg på 
et ulovlig forhold man selv mer eller mindre aktivt har forårsaket og må reparere, mens 
handleplikt retter seg mot de rene passivitetstilfellene. I denne avhandlingen benyttes begge 
begrepene om hverandre i den nærmere redegjørelsen om overliggende eier er forpliktet til å 
forhindre at overflatevann renner over til nedreliggende nabos eiendom. 
 
1.4 Avgrensninger 
Spørsmålet om man er forpliktet til å forhindre at overflatevann renner over til naboen reiser 
seg ikke bare i privatrettslige forhold. Problemstillingen oppstår også når forvaltningen treffer 
vedtak som pålegger rettssubjekter en slik plikt. Når denne avhandlingen redegjør nærmere for 
pliktnormens rettsgrunnlag og materielle innhold, avgrenses det mot tilfeller hvor 
forvaltningen, innenfor sin kompetanse etter lov og forskrift, kan kreve at overliggende eier 
iverksetter nødvendige tiltak. Det vil heller ikke redegjøres nærmere om en eventuell 
handleplikt etter at forvaltningen eller skjønnsretten har gitt konsesjon eller tillatelse til å la 
overflatevann renne over til naboen, se blant annet forurensningsloven § 11, jf. § 7 tredje ledd, 
vannressursloven § 8 og naboloven §§ 7 og 10 første ledd. Etter disse reglene kan plikten til 
likevel å handle være forskjellig. 
 
Det avgrenses også mot spørsmålene om ansvarsforholdet mellom overliggende eier og andre 
eventuelle brukere av den overliggende eiendommen. I naborettslige tvister er det ikke sjeldent 
grunneier påstår at forholdet det tvistes om er noe den arbeidende entreprenøren, tidligere eier, 
nåværende leietaker eller andre brukere av eiendommen er ansvarlig for, og ikke han selv. I 
denne avhandlingen forenkles naboforholdet til grunneiere – tredjeparter holdes utenfor.  
 
Videre avgrenses det mot ulovfestede grunnlag om handleplikt.6 
 
Til slutt bemerkes det at avhandlingens begrensede rammer medfører at handlepliktnormens 
forhold til eiendomsvernet etter Grunnloven §§ 92 og 105, samt menneskerettsloven vedlegg 2 
om EMKs første tilleggsprotokoll artikkel 1, heller ikke behandles. Det avgrenses samtidig mot 
handleplikt som følge av brudd på skadelidtes eiendomsvern etter samme regler. 
 
Det må også bemerkes at avhandlingen omtaler culpanormen, kravet til adekvat 
årsakssammenheng, det frie forvaltningsskjønn og rettslig interesse flere steder. Dette er 

                                                
6   Se HR-2013-574-A hvor Høyesterett gir uttrykk for at det finnes en alminnelig rettssetning om «plikt til ikke 

å utsette andres liv og eiendom for fare». Se også uttalelser i NOU 1977:11 s. 11 som sier at handleplikt kan 
bygges på den alminnelige aktsomhetsnormen. 
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grunnleggende juridiske begreper som faller utenfor denne avhandlingen å redegjøre utførlig 
om.7  
 
1.5 Videre fremstilling 
For å besvare problemstillingen vil jeg først ta for meg rettsgrunnlagene med generell 
utforming, før de mer spissede grunnlagene redegjøres nærmere. Jeg vil derfor i kapittel 2 ta 
for meg naboloven, før jeg i kapittel 3 presenterer forurensningsloven. Videre følger 
vannressursloven i kapittel 4 og byggetekniske regler etter plan- og bygningsloven i kapittel 5. 
I kapittel 6 følger en sammenfatning hvor trådene samles og egne vurderinger kommer mer til 
syne. I kapittel 7 fremgår en kort konklusjon. 
 
2 Handlelikt etter naboloven 
2.1 Innledning 
Naboloven (også kalt granneloven) er ett av flere lovverk som regulerer forholdet mellom 
naboer, og er det naturlige utgangspunktet for avhandlingen. Hva som er å anse som 
naboeiendom og hvem som er å anse som nabo i nabolovens forstand, forutsettes å være oppfylt 
etter avhandlingens problemstilling.8  
 
Handlepliktregelen etter naboloven er forankret i § 10. Her oppstilles det et objektivt 
handlepliktansvar dersom nabolovens §§ 2-5 er brutt, jf. § 10 første ledd første punktum. I 
overflatevannstilfeller er det først og fremst § 2 det er relevant å bygge handleplikt på.9  
 
Det følger av § 2 første ledd første punktum sammenholdt med § 10 første ledd første punktum 
at handleplikt oppstår når naboen har, gjør eller setter i verk noe som er urimelig eller 
unødvendig til skade eller ulempe for naboeiendommen. Handleplikten begrenses imidlertid av 
unntaksbestemmelsen i § 10 annet ledd dersom tiltakshaver «ikkje er noko nemnande å leggja 
(…) til last», og tiltakene medfører så store «utlegg eller tap» for tiltakshaver at det «klårt stod 
i mishøve til gagnet».10  
 
Spørsmålene som reiser seg er etter dette flere. Først må det avklares om overflatevann er noe 
en eier kan sies å «ha, gjera eller setja i verk», jf. § 2 første ledd første punktum. 

                                                
7  Se likevel juridisk litteratur, henholdsvis Kjelland s. 81-146 og 247-270, Eckhoff kapittel 24 og 33 og Backer 

(2015) kapittel 12. 
8  Se ellers Falkanger (2011) s. 337-338. 
9  § 3 regulerer tvister om trær, § 4 regulerer hvor langt fra nabogrensen man kan bygge, jf. NUT 1957:3 s. 29-

30, og § 5 setter krav til nødvendige forberedelser før naboen iverksetter tiltak som sprenging, graving, 
bygging og lignende for å unngå skade på naboeiendommen. Det er imidlertid uttalt i Ot.prp.nr.24 (1960-
1961) s. 35 at det objektive ansvaret «fylgjer truleg beint fram av § 2», og «det skulle ikkje ha noko å seie om 
ein i § 9 viser eller ikkje viser til § 5», jf. Nygaard s. 181-182. 

10  Unntakene i § 10 første ledd bokstav a)-d) er det avgrenset mot. 
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2.2 Overflatevann som følge av noe man har, gjør eller setter i verk 
Grensene for begrepene «ha, gjera eller setja i verk» er vanskelig å fastsette etter bare ordlyden. 
Falkanger uttaler i den forbindelse at ordlyden «er så vid at den favner nær sagt alt som kan 
volde skade eller ulempe» – både aktive handlinger og unnlatelser.11  
 
Aktive handlinger retter seg mot uttrykkene «gjera» og «setja i verk», og er ofte lite 
problematisk å fastslå i praksis: overliggende eier har eksempelvis foretatt dreneringsarbeider 
som leder vannet direkte inn på naboeiendommen, eller asfaltert hele gårdsplassen slik at vannet 
som tidligere ble absorbert av bakken, nå ledes ned til nedreliggende eiendom. Overliggende 
eier har da «gjort» eller «satt i verk» et arbeid som har ført til at overflatevann har rent ned til 
naboen. Usikkerheten rundt aktivitetstilfellene knytter seg heller til årsakssammenhengen 
mellom naboens skade eller ulempe og overflatevannet på overliggende eiers eiendom; altså 
hvorvidt det man har gjort eller satt i verk er årsaken til naboens overflatevannsproblemer.12  
 
Unnlatelser dekkes av begrepet «ha». Det er imidlertid viktig å poengtere at det er en uklar 
grense mellom aktivitetstilfeller og passivitetstilfeller. Man kan eksempelvis ha satt i gang 
dreneringsarbeider som ikke utgjorde noe problem før ved unnlatt vedlikehold av 
dreneringsløpene.  
 
«Ha»-begrepet er mer problematisk, i den forstand at det er vanskelig å forene ordlyden med 
overflatevann i alle tenkelige situasjoner og dimensjoner: det er ikke i seg selv gitt at 
forbigående og ekstreme naturhendelser er noe man kan si er en eiers anliggende og noe 
vedkommende råder over. Likevel kan det i andre tilfeller fremstå mindre problematisk; for 
eksempel hvis grunneiers vannledning begynner å lekke. Her må «ha»-kriteriet anses oppfylt.  
 
En gjennomgåelse av rettskildene taler likevel for at overflatevann er noe som generelt dekkes 
av begrepet – selv om det er et utslag av en naturhendelse. Dette har en viss støtte i den vide 
ordlyden, men også forarbeidene og bestemmelsen lest i lys av naboloven § 3 som må ses som 
en presisering av den generelle reglen i § 213.  
 
Forarbeidene eksemplifiserer med at dersom man lar ugress gro som synes og spres over til 
naboen, vil det kunne være et forhold man må rydde opp i.14 Det uttales også at ordlyden «er 
så vid at det prinsipielt ikkje gjeld noko unnatak for eingongshendingar eller for slikt som 

                                                
11  Falkanger (2016) s. 404, Brækhus s. 107 
12  Se nærmere punkt 2.5. 
13  Brækhus s. 121 
14  NUT 1957:3 s. 27, Sandvik (1962) s. 123 
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fylgjer av etterlating eller vanstell», men at urimelighets- og unødvendighetsdrøftelsen kan bli 
en annen.15 Og når eier kan pålegges å felle trær etter naboloven § 3, viser dette at 
naturhendelser eier selv ikke har noen befatning med annet enn at de foregår på hans eiendom, 
er noe han kan bli ansvarlig for. Det er etter dette ingen umiddelbar logikk å skille overflatevann 
fra ugress og trær.  
 
Spørsmålet om «ha»-kriteriets rekkevidde er ikke særlig problematisert i verken rettspraksis 
eller juridisk teori.16 Det kan derfor synes som at forarbeidenes uttalelser om at bestemmelsen 
nær sagt dekker alle tenkelige situasjoner har blitt lagt til grunn – selv om lovgivers tanker synes 
å rette seg mot mer trivielle situasjoner når det eksemplifiseres med vedlikeholdsmangler. 
Hensynet til enkel praktisering av regelen taler for en slik slutning: Ettersom de konkrete 
tilfellene gjerne er komplekse, er det ikke alltid gitt at en ekstrem naturhendelse vil gjøre det 
urimelig å pålegge handleplikt. Det er vanskelig å skille mellom klare ekstremsituasjoner til 
skadesituasjoner overliggende eier i større grad kan påvirke på egen hånd. Rettskildene trekker 
derfor samlet i retning av at overflatevann som renner over fast eiendom er noe eier «har» etter 
naboloven – uavhengig om det er menneskeskapt eller kommer som en følge av ekstremvær og 
klimatiske skiftninger.  
 
2.3 Overflatevannet må gjøre «skade» eller «ulempe» 
Videre må overflatevannet etter § 2 første ledd medføre skade eller ulempe. Skade omfatter 
gjerne det fysiske og direkte konstaterbare.17 Ulempe omfatter mer enn fysiske skader. 
Forarbeidene tar til orde for at «alt som er til meins» for naboen omfattes – enten det er fysiske 
eller psykiske skader eller ulemper, og uavhengig om de kan erstattes eller ikke.18 Selv om 
formuleringen kan bære preg av en subjektiv innfallsvinkel, må det være lite tvilsomt at skade- 
og ulempebegrepene skal vurderes objektivt. Både lukt, støy og lite estetiske bygninger 
omfattes av begrepet.19 
 

                                                
15  NUT 1957:3 s. 27 
16   Se likevel RG 1967 s. 412 hvor spørsmålet var om staten var erstatningsansvarlig etter naboloven § 9, jf. § 2,   
       for vannskader to naboer påstod var en følge av at veien ved siden av ble hevet med ca. 50 cm. Retten hadde  
       innledningsvis noen interessante bemerkninger: «(…) når det er voldt skade og ulempe for saksøkerne kan  
       dette ha flere årsaker, først og fremst nedbør i form av regn og snø med snøsmelting og derav følgende  
       oversvømmelser, - forhold som kan ramme alle og enhver og som ingen har erstatningsrettslig ansvar for.»  
       Uttalelsen trekker i retning av at naturskapt overflatevann ikke omfattes av naboloven. Likevel må  
       vekten bli liten når uttalelsen ikke er rettet mot noe bestemt vilkår i § 2. Saken gjaldt heller ikke et så passivt  
       beskrevet tilfelle at uttalelsen kan anses å ha hatt betydning for sakens utfall. 
17  Brækhus s. 108 
18  NUT 1957:3 s. 26, Ot.prp.nr.24 (1960-1961) s. 21 
19  Falkanger (2016) s. 404 
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Ulempebegrepet må likevel ha en grense. Når naboloven regulerer eieres rett til å nyte og bruke 
egen eiendom, må forhold som ikke har betydning for bruken eller nytelsen av eiendommen gå 
klar av ulempebegrepet. En slik tolkning har støtte i høyesterettspraksis. Se eksempelvis Rt. 
1964 s. 284 hvor det ikke ble gitt medhold i at avløpsvann som rant ned i naboens brønner 
utgjorde en ulempe fordi brønnvannet uansett var «utjenlig som drikkevann», se side 292.  
 
At overflatevann kan medføre skade eller ulempe når det renner over en eiendom som til vanlig 
er tørrlagt, hersker det neppe særlig tvil om. Et typisk eksempel er at overflatevann renner over 
naboens hage og vasker vekk jord,20 eller påfører bygninger materielle skader. Ofte vil det 
avgjørende heller være hvorvidt skadene eller ulempene er urimelige eller unødvendige.21 
Likevel er det ikke utenkelig at rennende overflatevann som avtar i takt med nedbøren og som 
oppstår en sjelden gang, ikke har betydning for selve bruken eller nytelsen og dermed går klar 
av ulempebegrepet. 
 
Videre fremgår det av siste setning i § 2 første ledd at ulempebegrepet også omfatter fare – altså 
før noe faktisk har skjedd. Farebegrepet er nærmere redegjort i rettspraksis, se blant annet HR-
2007-607-A premiss 76. Høyesterett drøftet hvorvidt anleggelse av høyspentlinjer nærme 
bolighus overskred tålegrensen. Førstvoterende uttalte at det må legges til grunn et objektivt 
farebegrep i den forstand at det må foreligge en «reell fare». At en person rent subjektivt 
opplever noe som farlig, er ikke tilstrekkelig «hvis det ikke er faktisk grunnlag for frykt». For 
det andre uttales det at risikoen må overstige et visst nivå, og at det i denne vurderingen vil 
være relevant å «sammenligne med dagliglivets risiko på andre områder». Dette må innebære 
at enhver fare ikke omfattes, men at det må en viss sannsynlighet til. Vurderingen glir imidlertid 
raskt inn drøftelsen av hvorvidt faren er urimelig. Se derfor videre redegjørelse i punkt 2.4.4. 
 
2.4 Tålegrensen i overflatevannstilfeller 
2.4.1 Innledning 
For at handlepliktansvar skal pålegges etter naboloven § 2, må skaden eller ulempen være 
urimelig eller unødvendig. Etter ordlyden følger det at så lenge den overliggende eier har, gjør 
eller setter i verk noe som ikke er urimelig eller unødvendig, vil han ikke være pliktig til å rette 
opp i de skader eller ulemper naboeiendommen utsettes for. Dette må naboeiendommen tåle. 
Urimelig- og unødvendighetsterskelen kalles derfor for nabolovens tålegrense. Spørsmålet er 
hvor denne grensen går i overflatevannstilfeller. 
 

                                                
20  Falkanger (1990) s. 230 
21  Se nærmere punkt 2.4 
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Det er de samlede skader eller ulemper overflatevannet medfører som her er avgjørende,22 og 
vurderingen foretas ut fra skade- eller ulempetidspunktet – ikke domstidspunktet som vil være 
en tid etter at skaden eller ulempen inntraff. Det gir liten mening å diskutere hvorvidt en 
sluttendt skade- eller ulempehendelse som på hendelsestidspunktet ikke var urimelig eller 
unødvendig, nå plutselig har blitt det. Da ville det blitt umulig for den eventuelt ansvarlige å 
vite hvorvidt hans handling eller unnlatelse var lovlig eller lovstridig på tidspunktet handlingen 
eller unnlatelsen foregikk.23 Videre er det skaden eller ulempen som skal vurderes hvorvidt er 
urimelig eller unødvendig – ikke aktiviteten eller passiviteten, se eksempelvis Rt. 1971 s. 378 
om spørsmål om luktplager som følge av at griseproduksjon overskred tålegrensen. Det var ikke 
her selve griseproduksjonen som var problemet, men lukten fra den.24 Aktivitetene reguleres 
heller av planmyndighetene. 
 
I det følgende vil jeg gjennomgå de sentrale momentene for urimelighets- og 
unødvendighetsvilkårene hver for seg. 
 
2.4.2 Unødvendighetsvilkåret 
En unødvendig skade eller ulempe trekker etter ordlyden i retning av at skaden eller ulempen 
like godt kunne vært unngått. De helt klare tilfellene er der skaden eller ulempen er en følge av 
tankeløshet eller sjikanehensikt.25 Tankeløs adferd har her nære forbindelseslinjer til 
culpanormen, og uaktsom opptreden må anses som unødvendig når brudd på culpanormen 
forutsetter at skaden eller ulempen burde vært unngått med annen adferd. Tolkningen 
harmonerer for øvrig med naboloven § 10 som krever at ingen skyld må være utvist for å lempe 
på handlingsplikten. Skyld er imidlertid ikke et krav til at unødvendighetsvilkåret er oppfylt. 
 
Grensen for hva man kan kalle unødvendig er likevel vanskelig å fastslå etter bare ordlyden. 
Man skulle kanskje tro at fornuftige tiltak som medfører skader eller ulemper faller utenfor. 
Likevel kan det ikke utelukkes at de omfattes dersom det foreligger effektive 
handlingsalternativer.26 En slik tolkning har støtte i forarbeidene som sier at det i vurderingen 
må tas hensyn til om «tiltaket utan serleg vanske kunne være sett i verk på ein annan måte eller 
på ein annan stad»,27 samt § 2 annet ledd hvor det fremgår at det skal vektlegges hva som er 
teknisk og økonomisk mulig. Kan skaden eller ulempen enkelt forhindres både teknisk og 
økonomisk, trekker det i retning av at skaden eller ulempen er unødvendig. Hva som er teknisk 

                                                
22  NUT 1957:3 s. 8 
23  Falkanger gir uttrykk for at det er «avgjørelsestidspunktet», se Falkanger (2011) s. 324. Men uttalelsen lest i 

sammenheng med de presenterte rettskildene, ser det ut til at Falkanger mener det samme. 
24   Se også Stavang (1999) s. 78-79, Stavang (2016) s. 156-157 og Brækhus s. 107 og 110. 
25  Falkanger (2016) s. 407, NUT 1957:3 s. 26 
26  Askeland s. 337, Brækhus s. 115 
27  Ot.prp.nr.24 (1960-1961) s. 22 
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og økonomisk mulig må vurderes objektivt. Skadevolders egne økonomiske og tekniske 
muligheter må eventuelt vurderes ved lemping – i dette tilfellet etter § 10 annet ledd, jf. NOU 
1982:19 s. 262-263.28 
 
Av rettspraksis fremgår det at handlingsalternativet har stor betydning for hvorvidt et fornuftig 
tiltak karakteriseres som unødvendig. I den forbindelse utleder Bjarte Askeland etter en analyse 
av rettspraksis at handlingsalternativets nettokostnader må måles relativt med de 
nettokostnadene som følger av det opprinnelige tiltaket som medførte skaden eller ulempen.29 
Eksempelvis vil en netto tilleggsutgift på 10 000 kr for å drenere bedre være en relativt liten 
kostnadsøkning dersom de totale dreneringskostnadene ellers kommer på et syvsifret beløp. 
Dette vil ha betydning for vurderingen, og fanges opp av ordlyden «økonomisk mogeleg».30  
 
Men en relativt lav kostnadsøkning er ikke nok til å karakterisere en skade eller ulempe som 
unødvendig i lovens forstand. Denne prosentvise økningen ved å velge handlingsalternativet 
må holdes opp mot det netto skade- eller ulempeomfanget som kan eller kunne vært redusert 
helt eller delvis med den alternative handlingen.31 Hvis skadene eller ulempene bare i liten grad 
kan begrenses, vil man fort ikke kunne anse forholdet som unødvendig, og motsatt. Dermed 
blir det en forholdsmessighetsvurdering hvor den relative kostnadsøkningen ved å velge 
handlingsalternativet, må holdes opp mot dens potensiale til å begrense skaden eller ulempen. 
Denne måten å forstå unødvendighetsvilkåret på er bekreftet i senere rettspraksis, og må anses 
som gjeldende rett.32 
 
En ren matematisk beregning legger likevel neppe loven opp til. Ordlyden i uttrykket «leggjast 
vekt på» i § 2 annet ledd taler tvert imot for en mer helhetlig vurdering.33 Det er heller ikke 
støtte for en ren matematisk beregning i verken forarbeidene eller rettspraksis. Hvorvidt noe er 
unødvendig beror fortsatt på en mer konkret avveining der også ikke-økonomiske momenter 
for den ansvarlige og skadelidende naboen er relevant å trekke inn.34 Det vil i den forbindelse 
kunne være av betydning i hvor stor grad handlingsalternativet, som ville forhindret eller 
begrenset skaden eller ulempen, er kvalitativt lik den opprinnelige handlingen. Ofte vil ikke 
handlingsalternativet være like lukrativt for tiltakshaver som det opprinnelige tiltaket. En annen 

                                                
28  Askeland s. 342 og 362, Sandvik (1962) s. 124, Ot.prp.nr.33 (1988-1989) s. 39 
29  Nettokostnader innebærer at alle fordeler og ulemper for tiltakshaver tas med i beregningen – også de som 

ikke utgjør en direkte kostnad eller inntekt. Dersom handlingsalternativet medfører reduksjon av eiendommens 
omsetningsverdi, må dette tas med i regnestykket, ikke bare de faktiske kostnadene. Se ellers Askeland s. 357 
flg. 

30  Askeland s. 362 
31  l.c. 
32  Se LG-2004-8706 og LH-2002-117. 
33  Stavang (2016) s. 151 
34  Askeland s. 363-367  
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plassering av dreneringsløpet vil eksempelvis være til sjenanse for overliggende eier, eller 
medføre at overliggende eier selv får mer overflatevann på sin eiendom. Blir det kvalitative 
spriket her for stort, vil det fort være mindre naturlig å betegne primærtiltaket som unødvendig 
dersom det ellers har fornuftige sider ved seg. Forholdet må da vurderes etter 
urimelighetsvilkåret.35  
 
Også skadens eller ulempens art og omfang er relevant å trekke inn. I underrettspraksis er det 
gjerne formulert hvorvidt man med «rimelighet kunne ventes å velge» handlingsalternativet.36 
I den forbindelse er det ikke utenkelig at handlingsalternativets kostnadsøkning aksepteres å bli 
høyere hvor ulempens art eller omfang er alvorlig. Det er stor forskjell mellom skade på allerede 
asfaltert grunn og viktige økosystemer.37 Se i den forbindelse § 2 annet ledd hvor det fremgår 
at man også skal legge vekt på naturmangfoldet, og Ot.prp.nr. 11 (1979-1980) s. 106 hvor det 
uttales at tålegrensen bør være lavere ved miljøskader.38  
 
Videre er det relevant å trekke inn hvorvidt den ansvarlige ellers har opptrådt forsvarlig. 
Begrepet har nære forbindelseslinjer til culpanormen, men i disse forsvarlighetsvurderingene 
drøftes ikke personlige unnskyldningsgrunner. Forsvarlighetsmomentet er derfor kun en 
objektiv adferdsvurdering av hvorvidt naboen burde ha handlet annerledes, og ikke en videre 
vurdering av om den ansvarliges egne personlige forutsetninger gjorde det vanskelig for 
vedkommende å se eller forhindre faren for skade eller ulempe. Momentet er relevant fordi det 
kan være en viss usikkerhet rundt handlingsalternativets avvergende eller forebyggende effekt 
på handlingstidspunktet som først ikke viser seg å være effektivt før i ettertid – typisk fordi de 
tekniske mulighetene baserer seg på uprøvde nyvinninger.39 Det vil da etter vanlig språkbruk 
ikke være naturlig å betegne tiltaket som unødvendig når handlingsalternativene er usikre, og 
valget til vedkommende ellers fremstår som forsvarlig og fornuftig. En slik tolkning av 
unødvendighetsvilkåret samsvarer godt med hva Høyesterett uttalte i Rt. 1971 s. 378: 
 
Saken gjaldt tvist om griseoppdrett. Saksøkte hadde oppført nytt grisehus som medførte 
luktplager for naboene, men tålegrensen ble ikke ansett å være overskredet. Høyesterett uttalte 
at med den kunnskapen man hadde om luktplagene på domstidspunktet ville det neppe være 
forsvarlig å føre opp grisehuset uten å varsle de tilhørende naboene først. Likevel var det klart 
at denne kunnskapen ikke var kjent på oppføringstidspunktet – ikke engang innen norsk 
landbruksforskning, og dette fikk betydning for unødvendighetsvilkåret.40  

                                                
35  Askelands analyse av blant annet RG 1970 s. 45 trekker i samme retning, se Askeland s. 354-355.  
36  RG 1989 s. 720 
37  Askeland s. 351 og 361 
38  ibid s. 344 
39  ibid. s. 350 og 364 
40  Samme betraktninger fremgår i Rt. 1972 s. 142. 
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Senere lagmannsrettspraksis bekrefter forsvarlighetsmomentets relevans. Se her særlig LB-
2001-3793, der det oppstod skader forårsaket av gravearbeid på naboeiendommen hvor det ble 
gravd over et gammelt vannrør som verken var tinglyst eller fremgikk av kart eller andre 
tilgjengelig dokumenter. Lagmannsretten innledet med at utgangspunktet «er at tiltakshaveren, 
som er den som har skapt risikoen, blir ansvarlig, uansett hvor forsvarlig han har opptrådt». 
Likevel kom lagmannsretten til at tålegrensen ikke var overskredet etter en konkret vurdering. 
Det ble vektlagt at tilgjengelige dokumenter ble undersøkt før arbeidene startet, og at alle 
formaliteter som nabovarsel og byggetillatelse var i orden før igangsettingen. Lagmannsrettens 
drøftelser bærer med andre ord tydelig preg av å være en forsvarlighetsvurdering.41 
 
Ved spørsmål om handleplikt i overflatevannstilfellene kan forsvarlighetsmomentet synes å bli 
noe underordnet og heller være et moment som vektlegges mer ved erstatningskrav, jf. 
naboloven § 9. Ved spørsmål om handleplikt vil skaden eller ulempen som følge av 
overflatevann ofte være pågående, og en mer objektiv avveining vil da være nærliggende 
framfor en moralsk bedømmelse om hvorvidt man burde stanset vannet tidligere. Likevel kan 
ikke momentet utelukkes helt hvor overflatevann er et pågående eller gjentakende problem – 
eksempelvis der overliggende eiendom har bygd en innretning som på oppførelsestidspunktet 
var forsvarlig, og hvor riving av bygget er den eneste måten å løse overflatevannproblemene 
på. 
 
I passivitetstilfeller der overflatevannet er en følge av naturhendelser, passer ikke 
resonnementet om handlingsalternativer like godt. Verken rettspraksis, forarbeider eller juridisk 
teori synes å gi noe klart svar her. Ordlyden tilsier at de tekniske og økonomiske mulighetene 
må være ganske enkle og billige for at forholdet kan kalles unødvendig. Også alminnelige 
risikobetraktninger taler for dette: naturhendelser ingen hersker over selv må som utgangspunkt 
den skadelidende selv bære risikoen for – med mindre andre enkelt kan forhindre ulempene.  
 
2.4.3 Urimelighetsvilkåret 
Dersom overflatevannet ikke er unødvendig, kan det likevel utgjøre skader eller ulemper som 
er urimelige i nabolovens forstand. Unødvendighets- og urimelighetsvilkårene er av den grunn 
selvstendige og alternative – noe som for øvrig følger av ordlyden, jf. uttrykket «eller» i § 2 
første ledd første setning. I urimelighetsdrøftelsen kan mange momenter gjøre seg gjeldende, 
og noen av de viktigeste fremgår av loven. 
 

                                                
41  Se tilsvarende i RG 1980 s. 598. 
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2.4.3.1 Vanlige skader og ulemper 
Ett av momentene som skal vektlegges er hvorvidt skaden eller ulempen er verre enn det som 
«plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar på slike stader», jf. § 2 tredje ledd annet 
punktum. 
 
Hva som ligger i uttrykket «vanlig», vil variere ettersom tiden går. For eksempel har støy fra 
radio og musikkanlegg over tid blitt vanlig i husholdningene.42 Begrepet «slike» tilsier at det er 
strøkets generelle karakter det skal vurderes ut fra, og at man da kan se hen mot hva som er 
vanlig i tilsvarende strøk.43 Både arten og størrelsen på skaden eller ulempen er her relevant.44 
Dersom skaden eller ulempen må sies å være vanlig etter strøkets alminnelige karakter, skal det 
mye til for å si at den er urimelig. 
 
Spørsmålet blir hvordan vanlighetsvilkåret vil slå ut i overflatevannstilfeller. Det er knapt noe 
rettspraksis om overflatevann som uttrykkelig drøfter vanlighetsmomentet,45 og ordlyden må 
da bli avgjørende. Først og fremst vil det være vannmengdene som avgjør. Et eksempel er 
snøsmelting fra snøhauger grunneier har måket mot nabogrensen gjennom en lang vinter. Slike 
situasjoner må i de fleste tilfeller betegnes som vanlige – selv om snømengdene i seg selv er 
uvanlige. Derimot vil store vannmengder fra et snødeponi i et vanlig boligstrøk ses som mer 
oppsiktsvekkende og kontroversiell ulempe. Det kan videre stille seg forskjellig for naboer som 
bor i dalstrøk som ofte får vårflommer, i motsetning til boligstrøk i mer flatere terreng. Samtidig 
kan flomutsatte områder over tid bli bedre sikret, som medfører at overflatevann ikke lenger er 
like vanlig i samme omfang eller hyppighet. Overflatevannsproblematikk er ikke noe nytt i 
naboforhold. Det vil si at det er hvilke skader eller ulemper overflatevannet forårsaker som vil 
være avgjørende. Bygningsskader kan ikke være anses som vanlig, men noe overflatevann over 
gressplenen ved intens nedbør må nok tillates. 
 
2.4.3.2 Skaden eller ulempen er ventelig 
Videre har det betydning hvorvidt skaden eller ulempen var «venteleg etter tilhøva på staden» 
for skadelidte, jf. § 2 tredje ledd første punktum. Det ligger i ventelighetsbegrepet at man i 
vurderingen skal undersøke hvorvidt skadelidte på forhånd kunne forutse skaden eller ulempen. 
Dersom vedkommende kunne det, vil det være et moment som trekker i retning av at forholdet 
ikke er urimelig.46  

                                                
42  Falkanger (2011) s. 315 
43  Stavang (2016) s. 161, Brækhus s. 110 
44  Brækhus s. 110 
45  Se andre typetilfeller i Rt. 1972 s. 403 hvor utslipp fra sildoljefabrikker ikke gikk utover det som var vanlig 

tatt i betraktning av at området var industriregulert, og Rt. 1991 s. 1281 hvor ulemper fra en vindmølle i et 
alminnelig boligstrøk ble betraktet som uvanlig. 

46  Se Falkanger (2016) s. 412 som sier at hvis «skaden eller ulempen enten er ventelig eller sedvanlig, er det 
normalt ikke tale om noen urimelighet», og at ventelighetskriteriet «bare får betydning hvor det gjelder skader 
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Hva som er ventelig omfatter ikke alle tilfeller som teoretisk kunne tenkes ville skje,47 men 
heller hva som var nærliggende ville komme til å skje. Vurderingen er objektiv – ikke 
subjektiv48, og strøkets karakter vil være viktig. Vurderingen har et bredere perspektiv enn bare 
nedreliggende og overliggende eiendom,49 men perspektivet er etter ordlyden snevrere enn 
vanlighetsmomentet, jf. uttrykkene «på slike stader» og «tilhøva på staden». 
 
Tidspunktet man skal vurdere det hele ut fra er sentralt. Utgangspunktet er da naboen etablerte 
seg i området, jf. Rt. 1973 s. 1193. Ved arv er det arvetidspunktet, og ikke da arvelater ervervet 
eiendommen, jf. Rt. 1974 s. 524 og LH-2007-47610, men visse unntak kan her forekomme, jf. 
Rt. 1982 s. 588.50 
 
Den mest velkjente rettspraksisen om ventelighetsmomentet omfatter de mer aktive 
virksomheter som har økt over tid – enten gradvis, eller plutselig. Klassiske eksempler er 
flyplassdommene hvor rutetrafikken økte over tid51, og industrivirksomheter med voksende 
produksjon og derav økende lukt-, røyk- eller støyplager52. I flere av disse sakene var plagene 
en følge av en naturlig utvikling av virksomheten, og som naboen ved ervervelsen av sin egen 
eiendom kunne tatt i betraktning ville komme til å skje. I overflatevannstilfellene er overvannet 
sjeldent en slik direkte følge av en aktiv virksomhet. Det er heller gjerne utslag av fortetting av 
husstander, økt nedbør og dreneringssystemer som går tett eller lekker som følge av manglende 
vedlikehold. Når overflatevann som følge av disse tre tilfellene må kunne tenkes å ville oppstå 
i de aller fleste naboforhold, vil man ofte konkludere med at overflatevannet var ventelig og 
dermed en skade eller ulempe naboen må tåle.53 Det vil heller være unødvendighetsvilkåret det 
da vil avgjøres etter. Likevel må det gå en grense for hva man kan vente av overflatevann; 
månedlige problemer med store mengder kan neppe betraktes som ventelig i normale 
naboforhold – med mindre det var klare indikasjoner på etableringstidspunktet. 
 
Det finnes lite rettspraksis om disse tilfellene. Det kan vises til TBERG-2017-19460 hvor 
tingretten blant annet tok stilling til hvorvidt overflatevann fra overliggende eiendom overskred 
tålegrensen. Retten slo fast at overvannet kom som følge av fortetting ved at nedbørmengdene 

                                                
eller ulemper som ikke er sedvanlige». Se samsvarende uttalelser i blant annet Rt. 1972 s. 403 (side 408) og 
Brækhus s. 111. 

47  Stavang (2016) s. 163 
48  HR-2006-731-A premiss 52, Stavang (2016) s. 163 
49  Falkanger (2011) s. 315-316, Stavang (2016) s. 162 
50  Falkanger (2011) s. 322-323 
51  Se eksempelvis Rt. 1974 s. 524, Rt. 1982 s. 588 og HR-2006-731-A. 
52  Se eksempelvis Rt. 1972 s. 142. 
53  I juridisk teori har det blitt gitt uttrykk for at vannlekkasjer fra vannrør ofte må betraktes som ventelig, se 

Sandvik (1969) s. 140. 
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ikke lenger ble absorbert av bakken. Det var videre kun ved større nedbørsmengder at 
overflatevann ble et problem. Tingretten kom til at ulempene ikke gikk over tålegrensen, med 
den begrunnelse at «det må anses som ventelig at noe vann kommer fra naboeiendommen ved 
større nedbørsmengder, når naboeiendommen ligger i høyere terreng enn egen eiendom». 
Tingrettens skjønn fremstår som rimelig og korrekt. 
 
Det kan likevel tenkes å gå en grense – særlig der utbyggingen er så stor og plutselig at 
overflatevannsproblemet blir av en helt annen dimensjon. Det kan her trekkes analogier fra HR-
2006-731-A, hvor tålegrensen ble ansett overskredet som følge av støy fra Oslo Lufthavn 
Gardermoen – dette på tross av at saksøkerne hadde etablert seg etter at flyplassvirksomheten 
var satt i gang. Begrunnelsen synes å være at flyplassens virksomhetsutvikling ble brå og 
plutselig, og at det «nærmest var å karakterisere som en ny virksomhet», jf. premiss 75. 
 
Vekten av ventelighetsmomentet er som utgangspunkt betydelig.54 Man kan likevel ikke lukke 
døren helt igjen for at forholdet er urimelig, selv om det anses som ventelig. Det finnes 
rettspraksis hvor tålegrensen ble ansett overskredet som følge av høylytt virksomhet, selv om 
virksomheten forelå før naboene etablerte seg.55 Dette viser at selv om noe er ventelig og som 
taler klart for at tålegrensen ikke er overskredet, kan skaden eller ulempen likevel fremstå som 
så urettferdig at den må betraktes som urimelig. 
 
2.4.3.3 Få antall lidende 
Etter § 2 fjerde ledd fremgår det at selv om skaden eller ulempen er ventelig eller vanlig, «kan» 
det regnes som urimelig dersom det fører til en «monaleg forverring av brukstilhøva som berre 
eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar». Dette momentet kan etter ordlyden 
bare vurderes dersom skaden eller ulempen er ventelig eller vanlig, jf. HR-2006-731-A premiss 
97. Og selv om vilkårene i fjerde ledd er oppfylt, beror det fortsatt på en konkret vurdering om 
forholdet er urimelig, jf. HR-2001-1250. Forarbeidene uttrykker i den forbindelse at 
bestemmelsen er ment å være en sikkerhetsventil.56 
 
Forarbeidene lest i sammenheng reiser tvil ved hvorvidt momentet var ment å bli brukt i 
rettepliktstilfellene etter § 10, eller bare erstatningstilfellene etter § 9. Eksemplene som trekkes 
frem forutsetter langt på vei at virksomheter som er til nytte for samfunnet skal fortsette, når de 
få antall skadelidende får erstatning.57 Det er i den forbindelse heller ikke funnet rettspraksis 

                                                
54  Se eksempelvis LH-2007-47610 hvor domstolen kom til at store vannskader ikke var urimelig fordi de var 

ventelige. 
55  Se for eksempel RG 1976 s. 84 hvor en skytebane ble ansett ulovlig etter naboloven. Lagmannsretten la stor 

vekt på at strøket hadde skiftet helt karakter de siste årene. 
56  Ot.prp.nr.33 (1988-1989) s. 41 
57  l.c. 
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hvor handleplikt har blitt begrunnet i § 2 fjerde ledd. Dette tilsier at fjerde ledd ikke kommer til 
anvendelse i rettingstilfellene, og jeg går derfor ikke nærmere inn på momentet. 
 
2.4.3.4 Teknisk og økonomisk mulig 
Videre følger det av § 2 annet ledd at det i urimelighetsvurderingen skal vektlegges hva som er 
teknisk og økonomisk mulig. Forarbeidene sier lite om hva som nærmere ligger i momentet, 
utenom at det skal foretas en objektiv vurdering.58  
 
Samme betraktninger som i unødvendighetsvurderingen er relevant, men den prosentvise 
økningen av handlingsalternativets kostnader vil kunne settes høyere.  
 
Dersom overflatevannet er en følge av dreneringssystemer som ikke tilfredsstiller 
byggetekniske krav, må det antas at forholdet som utgangspunkt er urimelig.59 
 
Videre må force majeure-lignende situasjoner hvor overflatevannet kommer plutselig og i 
ekstreme mengder kunne relateres til hva som er teknisk mulig. I slike situasjoner kan det ofte 
være praktisk talt umulig for overliggende eier å iverksette tiltak som kan avverge 
flommengdene. Slike tilfeller vil være urimelige. 
 
I juridisk teori er også den skadelidende nabos tekniske og økonomiske muligheter til å avverge 
skaden eller ulempen fremhevet.60 Dette kan ikke anses som irrelevant når ordlyden i annet ledd 
er vid, og uttrykket «urimelig» ellers åpner for en bred rimelighetsdrøftelse.61 
 
2.4.3.5 Naturmangfoldet 
Etter § 2 annet ledd annet punktum skal det tas hensyn til naturmangfoldet på stedet. Ordlyden 
leder tanken til økosystemer som kan bli skadelidende eller ødelagt. Dette tilsier at tålegrensen 
senkes i de tilfeller hvor miljøet utsettes for negative konsekvenser.  
 
Hvor mye naturmangfoldet skal bli utsatt for før forholdet anses urimelig, er ikke klart. Dette 
må som utgangspunkt avgjøres etter hvilke naturtyper og dyrearter som trues, hvor varig 
skadene eller ulempene for naturmangfoldet er og hvor raskt ulempene eller skadene kan 
reverseres av naturen selv senere. Naboloven § 3 setter grensen til nevneverdig betydning for 
naturmangfoldet.62 Om tilsvarende terskel skal anvendes for § 2 er ikke opplagt, og drøftes 
verken av forarbeidene eller rettspraksis. Tatt i betraktning at miljøet får et stadig større fokus, 

                                                
58  NOU 1982:19 s. 262 
59  Se nærmere om de byggetekniske reglene i kapittel 5. 
60  Stavang (2016) s. 178-179 
61  Se nærmere om skadelidtes forhold i punkt 2.4.3.7. 
62  Ot.prp.nr.52 (2008-2009) s. 457 
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og kanskje blir enda viktigere å ivareta når utbyggingen tar seg stadig frem på bekostning av 
naturmiljøet, skal det kanskje ikke så mye til før urimelighetsterskelen anses passert der viktige 
resipienter skades eller forulempes av overflatevann. 
 
Samtidig kan det også stilles spørsmål om hensynet til naturmangfoldet også går den andre 
veien: altså om rettetiltak som medfører skade eller ulempe på naturmangfoldet taler mot 
urimelighet. Heller ikke her er forarbeidene eller rettspraksis avklarende, men ordlyden og 
hensynets formål tilsier at dette er et relevant moment. Dette er imidlertid mer hensiktsmessig 
å trekke inn i lempingsspørsmålet.63 
 
2.4.3.6 Skadevolders forsvarlige opptreden 
Videre kan forsvarlighetsbetraktninger være relevant. Dersom tiltaket som har medført skadene 
eller ulempene viser seg å være gjennomført på en uforsvarlig måte, taler dette for at forholdet 
er urimelig, og må som et utgangspunkt veie tungt.64 
 
Dette har som nevnt i punkt 2.4.2 nære likhetstrekk med culpanormen, men subjektive 
unnskyldningsgrunner holdes utenfor. Spørsmålet blir om tiltakshaver objektivt sett kan 
klandres ut fra hva som ellers forventes av en normalt aktsom person. 
 
Forsvarlighetsbetraktninger er ikke upraktisk i overflatevannstilfellene. Ofte oppstår 
overflatevann fordi bygninger forhindrer infiltrasjon av vann i grunnen eller vannets retning, 
og leder det over til naboen. Det kan også være slik at man lar være å sørge for at avløpsluker 
og dreneringsløpet ellers holdes åpent og rent for kvister og annet som kan hindre vannets løp.65 
Dersom skadeevnen er av en viss størrelse på tiltakstidspunktet, stilles det store krav til hva 
som anses som forsvarlig utførelse.66  
 
I tilfeller hvor tiltakene har blitt godkjent av offentlige myndigheter, og ellers fremstår som 
forsvarlig, skulle man kanskje tro at forholdet ikke er urimelig. Likevel er rettspraksis tydelig 
på at en offentlig godkjennelse ikke er avgjørende, jf. blant annet Rt. 1974 s. 122 hvor 
førstvoterende uttalte at man ikke kan «gå ut fra at bestemmelser i en byggetillatelse som er 
gitt i henhold til en stadfestet reguleringsplan, uten videre går foran grannelovens 

                                                
63  Se nærmere i punkt 2.6.3. 
64  Se eksempelvis Rt. 1937 s. 251 hvor Høyesterett uttalte at svineoppdretteriet måtte drives forsvarlig, men at 

ulemper ut over dette ikke overskred tålegrensen, jf. s. 253.  
65  I RG 1935 s. 308 gjaldt det nettopp et slikt tilfelle, og retten slo fast at når en grøft først er lagt, er eier pliktig 

til å vedlikeholde den for å unngå overvann hos naboen. Her vil forholdet for øvrig fort kunne være i strid med 
unødvendighetsvilkåret også. 

66  Det er også verdt å nevne at byggetiltak ofte er søknadspliktig før iverksettelse etter plan- og bygningsloven 
§ 20-2. 
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bestemmelse». Se tilsvarende i RG 1983 s. 394 og RG 1987 s. 88. Forsvarlighetsbetraktninger 
synes av den grunn å ha størst betydning der naboen har opptrådt uforsvarlig.67 
 
2.4.3.7 Skadelidtes forhold 
Også skadelidtes forhold er relevant i en urimelighetsdrøftelse. Dette knytter seg både til 
skadelidtes skyld68, samt skadelidtes egne muligheter til å kunne forhindre eller begrense 
overflatevannsproblemene.  
 
Det er ikke utenkelig at overflatevannsproblemene kommer som en følge av noe nedreliggende 
eier selv burde klart å forhindre på egenhånd. Eksempelvis har den nedreliggende naboen 
asfaltert deler av sin egen gårdsplass uten å sørge for drenering av overflatevannet fra 
overliggende eiendom som tidligere ble infiltrert av gressbakken. Her vil tålegrensen sjeldent 
være overskredet. 
  
Nedreliggende eiers egne muligheter til å forhindre eller begrense overflatevannet vil i mange 
tilfeller være gode, noe som også taler for at urimelighetsvilkåret ikke er oppfylt. Overflatevann 
vil ofte være en følge av hensiktsmessige tiltak på overliggende eiendom, slik som tettere 
bebyggelse eller der hvor overliggende eier selv blir utsatt for overflatevann fra en enda 
høyereliggende eiendom og drenerer det videre ned til nedreliggende nabo. Når nedreliggende 
eiendom selv kan forhindre problemene i slike tilfeller, vil tålegrensen neppe anses å være 
overskredet. Dette har støtte i underrettspraksis, hvor lagmannsretten i RG 1967 s. 412 uttalte 
at skader og ulemper av overflatevann kan «skyldes manglende aktivitet hos saksøkerne til 
bortledning av vann, en aktivitet som alle må vise for å avverge og avbøte skader og ulemper». 
Men dette momentet må etter mitt skjønn få liten vekt dersom overliggende eier har utvist 
uforsvarlig opptreden eller hensynsløshet. 
 
Videre kan det tenkes at den nedreliggende eiendom tåler spesielt lite av ulike grunner. Et slikt 
moment er imidlertid ikke relevant, noe som kommer til uttrykk i naboloven § 13. 
 
2.4.3.8 Forbigående enkelttilfelle 
Forarbeidene fremhever at tålegrensen kan bli høyere dersom skaden eller ulempen er et utslag 
av et enkelttilfelle, i motsetning til der situasjonen vil bli mer varig.69 Også uttalelser i Rt. 1969 
s. 757 tyder på at terskelen legges høyere i slike situasjoner.70 Dette taler for at kortvarig og 

                                                
67  Her er det motsatt sammenlignet med unødvendighetsvilkåret der en forsvarlig opptreden trekker i retning av 

at tålegrensen ikke er overskredet, se punkt 2.4.2. 
68  Det foreligger noe høyesterettspraksis om dette, se eksempelvis Rt. 1931 s. 211 og Rt. 1974 s. 122, jf. Stavang 

(2016) s. 165-166. 
69  NUT 1957:3 s. 27 
70  Tilsvarende resonnementer fremgår også av LA-1997-1615. 
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plutselig styrtregn medfører en høyere tålegrense. Resonnementet er rimelig i den forstand at 
man sjelden kan forberede seg til slike plutselige værfenomener. Dessuten er vannets løp 
vanskelig å kalkulere på forhånd. Momentet må særlig få betydning for ulemper: Til forskjell 
fra skader, vil forbigående ulemper ofte opphøre uten noen etterfølgende konsekvenser – i 
motsetning til skader.71 
 
2.4.4 Særlig om urimelige og unødvendige farer 
I tilfeller hvor det er fare for skade eller ulempe, vil skadeevnen og skaderisikoen være sentralt 
å vurdere ved siden av de momentene som er relevante i en unødvendighets- og 
urimelighetsgrense. Forarbeidene gir uttrykk for at enhver teoretisk mulighet ikke er 
tilstrekkelig, og oppstiller istedenfor følgende målestokk: nabolovens beføyelser kan ikke 
påberopes dersom en normalt aktsom og fullt vitende eier ville latt situasjonen forbli lik, selv 
om faren for det negative bare ville gått ut over ham selv. Men denne terskelen senkes ved 
risiko for alvorlige skader eller ulykker.72 Eksempelet tyder på at farer som ikke er større enn  
hva som ellers følger av dagliglivets risiko, ikke er i strid med naboloven. 
 
HR-2007-607-A kan bidra til å belyse terskelen. I denne saken kom Høyesterett til at faren 
tilknyttet høyspentledningene ikke overskred tålegrensen etter naboloven § 2. Det var knyttet 
for stor usikkerhet til hvorvidt ledningene kunne påføre helseskader – særlig leukemi hos barn. 
Førstvoterende sa at selv om leukemi er «en svært alvorlig sykdom», var tålegrensen likevel 
ikke nådd når «risikoen er så liten som ett ekstra dødsfall i en hundreårsperiode». 
Førstvoterende pekte på den risiko barn ellers utsettes for i dagliglivet, og at faren for leukemi 
da er «relativt sett svært liten», se premiss 80. Dommen illustrerer at selv hvor den potensielle 
skaden er svært alvorlig, vil tålegrensen ikke være nådd dersom sannsynligheten for skade er 
liten. 
 
Overført til overflatevannstilfellene trekker dette i retning av at det må det foreligge nokså klare 
holdepunkter for at overliggende eiendom har, har gjort eller satt i verk noe som utgjør en 
unødvendig eller urimelig fare for overflatevann. Overflatevann ligger i en helt annen kategori 
enn leukemi. At for eksempel eiendommens topografi er formet slik at den vil kunne lede vann 
over til naboen ved en 20-årsflom, vil etter mitt skjønn normalt være noe naboen må tåle. Men 
her vil selvsagt sannsynligheten for hvilken mengde av overflatevann som vil oppstå og hva 
den vil skade være avgjørende, samt tiltakshavers tekniske og økonomiske muligheter. Er det 
derimot snakk om dreneringssystemer som har problemer med å håndtere de forventede årlige 
vårflommene som følge av tettere bebyggelse og klimaendringer, er det mer nærliggende at 
tålegrensen er overskredet. Men her må også skadelidtes dreneringsmuligheter tas i betraktning. 

                                                
71  Falkanger (2016) s. 405 
72  NUT 1957: s. 20-21 
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2.5 Krav til årsakssammenheng 
Det følger videre av uttrykket «noko som» at det må være årsakssammenheng mellom det 
overliggende eier har, gjør eller setter i verk, og skaden eller ulempen naboen blir påført. 
Forarbeidene utdyper ikke nærmere hva som skal til for å fastslå tilstrekkelig 
årsakssammenheng, og høyesteretts- og underrettspraksis synes å være sparsom – naturlig nok 
fordi de mer tradisjonelle nabotvistene om støy, lukt, estetikk og utgraving er enkle å fastlegge 
årsaken til. I overflatevannstilfeller vil derimot spørsmål om årsakssammenheng ofte komme 
på spissen som følge av det komplekse faktumet. Det finnes en rekke dommer fra 
underrettspraksis om overflatevann hvor årsakssammenheng drøftes.73 
 
Kravet til årsakssammenheng etter naboloven § 2 følger de samme vilkårene som gjelder i den 
alminnelige erstatningsretten, jf. HR-1994-50-A hvor Høyesterett på side 686 uttalte at det ikke 
vil «være nødvendig å gå inn på spørsmål om tålegrense» når alminnelige erstatningsregler 
ikke gir grunnlag for erstatning. I den konkrete saken kom Høyesterett til at det ikke forelå 
adekvat årsakssammenheng mellom luktplagene naboen ble utsatt for og etterfølgende psykiske 
plager.74 Selv om saken gjaldt krav om erstatning, må likevel premissene leses slik at kravene 
til årsakssammenheng som oppstilles i den alminnelige erstatningsretten, også som 
utgangspunkt kreves oppfylt ved handleplikt når Høyesterett koblet erstatningsrettens krav til 
årsakssammenheng opp mot tålegrenseregelen i § 2. 
 
I den alminnelige erstatningsretten skiller man mellom faktisk og rettslig årsakssammenheng. 
Faktisk årsakssammenheng innebærer at det den overliggende eier har, gjør eller setter i verk 
var en nødvendig betingelse for skaden eller ulempen. Dette kalles for betingelseslæren, og går 
ut på en differansebetraktning mellom et faktisk og hypotetisk hendelsesforløp: det vurderes 
hvorvidt den nedreliggende eiendoms vannproblemer likevel ville oppstått selv om 
overflatevannet fra den overliggende eiendom tenkes borte. Ville nedreliggende eiers ulemper 
uansett oppstått, foreligger det ikke faktisk årsakssammenheng mellom overvannet fra den 
overliggende eiendom og den nedreliggende eiendoms vannproblemer. Kommer man derimot 
frem til at vannproblemene ikke ville ha oppstått om overflatevannet fra overliggende eiendom 
tenkes borte, foreligger det årsakssammenheng. Betingelseslæren medfører med dette at selv 
om vannet fra overliggende eiendom bare var den utløsende årsaken til vannmengdene på 
naboeiendommen, vil det likevel være årsakssammenheng.75 
 

                                                
73  Se eksempelvis RG 1966 s. 276, RG 1967 s. 412, LE-2002-277, LG-2012-168238 og LB-2016-148074. 
74  Se også tilsvarende uttalelser i Rt. 1969 s. 757 på side 759. 
75  Kjelland s. 252-253 
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Visse modifikasjoner fra betingelseslæren finnes likevel: Det kan tenkes at overflatevannet fra 
overliggende nabo ikke er nødvendig for nedreliggende nabos vannproblemer fordi naboen 
samtidig får vann fra andre eiendommer omkring. Man snakker da om overtallige samvirkende 
årsaker. Gjeldende rett tilsier likevel at årsakssammenhengskravet er oppfylt – selv om 
betingelseslæren strengt satt sier det motsatte.76 
 
Et annet avvikende tilfelle fra betingelseslæren som fort kan være aktuelt i 
overflatevannstilfeller er etterfølgende konkurrerende årsaker. Dette innebærer at 
overflatevannet fra overliggende nabo ville vært tilstrekkelig til å utgjøre den skade som 
oppstod, men som ikke var nødvendig for, eller den faktiske årsaken til, at skaden oppstod. Det 
var eksempelvis heller nedbøren som i forkant falt direkte ned på eiendommen som var 
skadevoldende. Etter betingelseslæren vil det ikke være årsakssammenheng. I erstatningsretten 
sondrer man her mellom hvorvidt skaden er reversibel eller ikke, og om den andre selvstendige 
konkurrerende årsaken var en naturbegivenhet som hendte rett før eller etter saksøktes 
konkurrerende årsak. Dersom skaden er irreversibel, pålegges ikke erstatningsansvar i samsvar 
med betingelseslæren dersom saksøktes forhold skjedde sist. Er skaden reversibel pålegges 
imidlertid ansvar. Er den konkurrerende årsaken en naturbegivenhet pålegges ikke ansvar, selv 
om den inntraff i ettertid.77  
 
Det kan imidlertid tenkes at dette ikke gjelder fullt ut for retteplikten. Etter forurensningsloven 
§ 7 om tiltaksplikt pålegges rettepliktansvar selv om forurensningen ikke hadde faktisk 
betydning for skaden.78 Forbudet mot unødvendig eller urimelig fare etter naboloven tilsier at 
det samme bør gjelde etter denne loven. 
 
Med rettslig årsakssammenheng menes en snevrere forståelse av årsakssammenheng. Man sier 
gjerne at årsakssammenhengen må være adekvat, i den forstand at den faktiske  
årsakssammenhengen ikke kan anses å være for fjern, upåregnelig eller uvesentlig.79 
Spørsmålet om rettslig årsakssammenheng er neppe så interessant for handleplikt i 
overflatevannstilfeller, ettersom overflatevannet ved å renne over et normalt tørrlagt område 
gjerne skaper en ulempe i seg selv for nedreliggende eiendom, og som man kunne tenke seg 
ville oppstå. Det samme må gjelde materielle skader på bygninger. 
 

                                                
76  ibid. s. 269-270, Bugge s. 579 
77  Kjelland s. 266-268 
78  Bugge s. 581 
79  Se HR-1994-50-A hvor psykiske lidelser ikke ble ansett som en adekvat følge av luktplagene. 
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2.6 Handlepliktens grenser 
2.6.1 Innledning 
Handleplikten etter naboloven begrenser seg i hovedsak på to måter: for det første vil en ulempe 
eller skade som ikke lenger er urimelig eller unødvendig, ikke være et forhold som er i strid 
med § 2 og dermed rettepliktig etter § 10. Handleplikten strekker seg derfor ikke lenger enn til 
tålegrensen.80 For det andre følger det en generell lempingsregel etter § 10 annet ledd. 
 
2.6.2 Ned til tålegrensen 
Hvor tålegrensen går i den enkelte sak, beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. Der det 
ikke har vært overflatevannsproblemer tidligere, men kommet i ettertid som følge av arbeider 
foretatt på den overliggende eiendommen, kan reparasjonsansvaret strekke seg ganske langt. I 
LB-2015-170932 gjaldt saken erstatningskrav etter naboloven § 9, jf. § 2, som følge av 
overflatevannsproblemer. Selv om saken gjaldt erstatning, har den likevel relevans for 
handleplikten når erstatningsbeløpet ble målt ned til tålegrensen. For spørsmålet om erstatning 
for gjenstående utbedringskostnader, tok lagmannsretten utgangspunkt i hva som ville gi en 
«rimelig sikkerhet» og en «tilfredsstillende varig løsning» mot fremtidige oversvømmelser. 
Men absolutt sikkerhet var ikke et krav.81  
 
I tilfeller hvor overliggende eier har gjort eller satt i gang noe som har medført overflatevann, 
og som ikke kan rettes på uten å måtte reversere det hele for at ulempene skal gå klar av 
tålegrensen, blir konsekvensen av regelen at reversering som utgangspunkt må skje.82 Det kan 
her tenkes tilfeller hvor bygninger er satt opp på en slik måte som gjør det umulig å drenere 
nedbøren på en tilstrekkelig god måte, og at bygget dermed må rives. Her kan imidlertid 
lemping være aktuelt. 
 
2.6.3 Lemping 
Ved begrensning på handleplikten gjennom lemping etter § 10 annet ledd, må forholdet mellom 
fordelene rettingen medfører og retters utlegg og tap utgjøre et «klårt» misforhold. Det ligger i 
dette at rettekostnadene må være uforholdsmessig store sammenlignet med den reparerende 
virkning rettingen vil ha.83 I tillegg må den overliggende eier ikke ha noen form for skyld i 
naboens ulemper. Adgangen for lemping er med andre ord strengt regulert. 
 

                                                
80  Se eksempelvis Rt. 1991 s. 1281, LG-2000-1587-2 og LA-2006-187466. 
81  Dommen viser for øvrig at nedreliggende eiendom må tåle en viss fare. 
82  Falkanger (2011) s. 330 
83  Forarbeidene begrunner det med at unnlatelse av å rette et ulovlig forhold man påfører naboeiendommen har 

forbindelser til ekspropriasjon, jf. Ot.prp.nr.24 (1960-1961) s. 4. 
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2.6.3.1 Misforholdsvurderingen 
Hvorvidt det foreligger misforhold, må vurderes ut fra domstidspunktet – ikke da skaden eller 
ulempen inntraff. Dette kan til en viss grad leses ut av ordlyden, men må også forstås 
forutsetningsvis når det er snakk om en lempingsregel.  
 
Det følger av «klårt»-begrepet at misforholdet mellom rettekostnadene og fordelene rettingen 
medfører må være betydelig. Ethvert avvik fra det proporsjonale er langt fra tilstrekkelig. 
Rettspraksis er med på å belyse hvor stor forskjellen må være: 
 
I Rt. 1965 s. 310 gjaldt saken støy fra noen skytterlag som hadde etablert seg i nærheten av et 
allerede eksisterende boligstrøk. Det var klart at støyen fra skytebanen, som pågikk på 
ettermiddagen og hver helg, overskred tålegrensen etter den tidligere naboloven.84 Spørsmålet 
Høyesterett tok stilling til var om retteplikten likevel skulle lempes. Høyesteretts flertall kom 
til at skytterlagene måtte opphøre sin virksomhet, begrunnet i at flytting ikke ville utgjøre noen 
«økonomisk katastrofe» for skytterlagene. Det var god grunn til å tro at salget av skytebanen til 
boligformål ville gi «atskillig høyere pris» sammenlignet med hva skytterlagene måtte betale 
for en ny skytebane. Flertallets begrepsbruk belyser hvor stort misforholdet eventuelt måtte 
være: en rettekostnad som ikke ville sende skytterlagene ut i et økonomisk uføre, utgjorde ikke 
et sterkt nok misforhold når naboene ville bli kvitt støyulempene fullstendig. Mindretallet 
derimot vektla at de betydelige kostnadene tilknyttet anleggelsen av skytebanen ville bli 
bortkastet dersom skytterlagene måtte flytte. 
 

I lys av nåværende nabolov § 10 annet ledd, synes flertallets syn å være riktig. Ordlyden gir 
uttrykk for at det skal mye til for å lempe på retteplikten, og Høyesteretts bedømmelse må 
betraktes som rimelig tatt i betraktning at man i forkant har stadfestet at forholdet er urimelig 
eller unødvendig. Da bør det foreligge noe ekstraordinært som tilsier at det urimelige eller 
unødvendige likevel skal vedvare. Dommen kan likevel ikke leses slik at handleplikten står så 
lenge den ansvarlige ikke går konkurs. Lovens ordlyd tilsier at det er forholdet mellom den 
handlepliktiges kostnader og de fordeler den skadelidende nabo oppnår med rettingen som er 
vurderingstemaet.  

 

Et spørsmål som reiser seg er om den handlepliktiges utlegg og tap skal vurderes objektivt eller 
subjektivt. Ordlyden åpner for begge betraktninger, og de opprinnelige forarbeidene drøfter 
ikke spørsmålet. Likevel tilsier de øvrige rettskildene at en subjektiv vurdering må foretas. Da 

                                                
84   Selv om dommen anvendte den eldre naboloven har den likevel relevans ettersom den tidligere  
       bestemmelsen langt på vei var ønsket videreført, men med tydeligere presiseringer av  
       rettsanvendelsesskjønnet, jf. NUT 1957:3 s. 23. 
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§ 2 annet ledd ble vedtatt, drøftet utvalget hvorvidt man skulle legge en objektiv eller subjektiv 
vurdering av hva som var teknisk og økonomisk mulig. Her ble en objektiv betraktning lagt til 
grunn – subjektive forhold måtte eventuelt tas i lempingsrunden.85 Utvalget tok riktignok for 
seg kun erstatningsspørsmålet og ikke rettingsspørsmålet, men systembetraktninger tilsier at 
samme subjektive forhold også legges til grunn etter § 10 annet ledd. Selv om uttalelsene bærer 
preg av å være etterarbeider til § 10, taler også hensynet til et rimelig resultat og uttalelsene i 
Rt. 1965 s. 310 for en slik løsning.  

 

Det synes som at rettspraksis i lempingsvurderingen ser samtidig på det alternative 
vederlagskravets størrelse som må betales dersom rettingen lempes, jf. § 10 annet ledd. Dersom 
dette er nesten like stort som rettekostnadene, kan det være et argument for retting, se LA-2012-
104226. Argumentet er logisk: den ansvarlige står overfor (som oftest) to like onder – enten 
faktisk retting eller betaling av vederlag, hvor retting medfører en (delvis) faktisk 
gjenopprettelse skadelidte presumptivt foretrekker.  

 
2.6.3.2 Skyldvurderingen 
Videre er det et vilkår at den ansvarlige ikke kan klandres for naboens ulemper. Utgangspunktet 
for denne vurderingen må være skade- eller ulempetidspunktet. Skyldvurderingen og 
misforholdsvurderingen foretas altså på to forskjellige tidspunkt. Foreligger det uaktsomhet, 
avskjæres lempingsadgangen.  
 
Hva som skal vurderes utover en generell aktsomhetsvurdering86, er ikke nærmere spesifisert i 
ordlyden. Forarbeidene legger stor vekt på hvorvidt overliggende eier burde begjært naboskjønn 
etter naboloven § 7 før aktive tiltak ble satt i gang, og som medførte naboens ulemper.87 En slik 
vektlegging kan forhindre spekulering i hvorvidt tiltaket senere vil bli akseptert når det allerede 
er iverksatt.88 Rettspraksis er i tråd med disse forarbeidsuttalelsene: 
 
I Rt. 1965 s. 310 vektla flertallet at skytterlagene hadde «vesentlig skyld» i nabokonflikten når 
de «åpenbart måtte regne med» at skytingen ville medføre støyulemper for naboene, og likevel 
unnlot naboskjønn og nabovarsel før de gikk i gang med byggingen.89 Flertallet vektla ikke 
naboenes passivitet særlig betydning, selv om de måtte ha visst om planene om skytebanen. 
Flertallet poengterte at det kun var tiltakshaver som kunne kreve naboskjønn etter den tidligere 

                                                
85  NOU 1982:19 s. 263-264 
86  Her må den objektive adferdsvurderingen og subjektive unnskyldningsgrunner drøftes, til forskjell fra 

forsvarlighetsdrøftelsene etter unødvendighets- og urimelighetsvilkårene, se punkt 2.4.2 og 2.4.3.6. 
87  NUT 1957:3 s. 23 
88  Ot.prp.nr.24 (1960-1961) s. 39, Falkanger (2011) s. 331 
89  Se samme betraktninger i LA-1985-143. 
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naboloven. Dette er nå endret i nåværende nabolov § 7 forutsatt at naboene har fått nabovarsel 
etter § 6, jf. § 7 første ledd. Det ville likevel neppe ha utgjort noen forskjell for flertallets 
synspunkt. 

 
I rene passivitetstilfeller blir ikke naboskjønn aktuelt ettersom det ikke er snakk om noe 
forutgående tiltak. Forarbeidene synes kun å ha tatt i betraktning de mer aktive tilfellene i 
utredningene om aktsomhetsvilkåret i § 10. Det kan likevel ikke utelukkes at ulempen eller 
skaden over tid har eskalert og forverret seg betydelig på en måte hvor eier kan lastes for å ikke 
ha grepet inn tidligere.  
 
Etter den alminnelige culpanormen vurderer man, i passivitetstilfeller, hvorvidt man «hadde en 
særskilt oppfordring til å handle», jf. HR-2011-1048-A.90 Det er usikkert om man kan trekke 
analogier fra dette vurderingstemaet til § 10 når bestemmelsen etter ordlyden krever at det ikke 
må være noe «nemnande å leggja tiltakshavaren til last». Man har kanskje en større oppfordring 
til å ta ansvar over en eiendom man disponerer over enn hva man har i dagliglivet ellers – noe 
som taler mot analogislutninger. Likevel trekker begrepet «tiltakshavaren» og 
forarbeidsuttalelsene i retning av at det strenge aktsomhetskravet retter seg mot de mer aktive 
tilfellene. Etter mitt skjønn må samme aktsomhetskrav stilles i passivitetstilfellene, begrunnet i 
at rettepliktansvaret som utgangspunkt er objektivt og at det bør være gode grunner for at noe 
som utgjør en urimelig eller unødvendig skade eller ulempe skal fortsette. 
 

3 Handleplikt etter forurensningsloven 
3.1 Innledning 
Ved siden av naboloven, kan også forurensningsloven § 7 gi grunnlag for handleplikt. Det 
fremgår av bestemmelsen at den som har, gjør eller setter i verk noe som kan medføre en fare 
for forurensning, er pliktig til å forhindre at faren inntreffer. Dersom forurensning allerede har 
oppstått, skal den ansvarlige sørge for å stanse, fjerne eller begrense forurensningsvirkningen, 
samt sørge for å «avbøte» skader og ulemper som følge av forurensningen eller de avvergende 
tiltakene. Retteplikten strekker seg likevel ikke lenger enn til det rimelige, og plikten avskjæres 
helt dersom forurensningen er lovlig etter §§ 8, 9 og 11, jf. § 7 første, annet og fjerde ledd.  
 
Spørsmålet som det først må tas stilling til er om overflatevann er forurensning. 
  
3.2 Er vann «forurensning»? 
Forurensningsbegrepet er legaldefinert i forurensningsloven § 6. Det fremgår av første ledd at 
«tilførsel av (…) væske (…) til luft, vann eller i grunnen, som er eller kan være til skade eller 

                                                
90  Kjelland s. 138 



25 
 

ulempe for miljøet» er forurensning. Etter annet ledd utvides forurensningsbegrepet ytterligere 
ved at det også omfatter noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller 
ulempe.  
 
Ordlyden i § 6 åpner for at all væske kan være forurensning – enten den er vanlig fra før eller 
fremmed i omgivelsene. Det avgjørende er om væsken er en «tilførsel» og om væsken er eller 
kan være til «skade eller ulempe» for «miljøet». En slik tolkning har støtte i forarbeidene. I 
NUT 1977:1 side 18 ble det uttalt at endring i vannføringen i vassdrag ved 
vassdragsregulering vil være forurensning fordi det kan føre til temperaturendringer i det 
nedreliggende vassdraget, som igjen kan få betydning for det økologiske miljøet i resipienten. 
Dette taler for at vann prinsipielt kan være forurensning etter § 6 – noe som også juridisk teori 
gir uttrykk for.91 Det er altså ikke stoffet i seg selv som avgjør, men forholdet mellom stoffet 
og miljøet.92 Tolkningen har også støtte i senere underrettspraksis, se LB-2015-189923. Her 
ble myrvann ansett som forurensning når det rant inn i grunnvannet og videre i en brønn 
forårsaket av tunge skogsmaskiner.  
 
Det avgjørende for om vann er forurensning følger altså av de andre begrepene i § 6: 
«tilførsel», «skade», «ulempe» og «miljøet». 
 
Miljøbegrepet sikter til uttrykkene i første ledd nr. 1) «luft», «vann» eller «grunnen», jf. 
Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 95. Høyesterettspraksis tyder på at det settes små krav til hva som 
anses å være et miljø i lovens forstand. I HR-1998-86-B uttalte førstvoterende med tilslutning 
fra flertallet på side 2018 at § 6 også omfatter steinfylling i et industriområde, «selv om det liv 
som kan forstyrres, er av meget begrenset omfang og i det vesentlige består av 
mikroorganismer». Dette tilsier at vanlige hager omfattes av miljøbegrepet.  
 
Videre må væsken kunne betegnes som «tilførsel». Ordlyden gir ikke særlig veiledning om hva 
begrepet innebærer, men eksemplene som trekkes frem i forarbeidene bærer preg av at skadene 
eller ulempene må være forårsaket av menneskelig aktivitet.93 Rene naturhendelser faller derfor 
utenfor. Her skiller forurensningsloven seg fra naboloven, se punkt 2.2.2. Men det er uklare 
grensedragninger mellom hva som er en naturskapt flom og menneskelig påvirkning som 
forårsaket overflatevannet. Grensen for hva som anses som menneskelig aktivitet er med andre 
ord ikke opplagt. Det er lite rettspraksis om dette spørsmålet, og i juridisk teori synes det å være 
noe uenighet. Bugge setter terskelen lavt, og spissformulerer det til at den menneskelige 

                                                
91  Bugge s. 219 uttaler at regnvann omfattes, selv om han «ikke har funnet klare holdepunkter for dette». 
92  ibid. s. 218 
93  Wang s. 47-48, Bugge s. 214, Backer (2012) s. 313, Falkanger (2002) s. 592 
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aktiviteten er «en forutsetning» for skadene eller ulempene.94 Falkanger gir imidlertid uttrykk 
for at arealinngrep og utbyggingstiltak som øker «erosjonsfaren under ekstraordinære 
naturforhold» faller utenfor, og at dette er noe som heller bør reguleres av byggetekniske regler 
og ikke forurensningsloven.95  
 
Lovens formål om å ivareta miljøet taler for at terskelen bør settes lavt. Også 
konsekvensbetraktninger taler for det samme, ettersom pålagt handleplikt vil være et effektivt 
hjelpemiddel til å forhindre miljøskader. Dersom menneskelig aktivitet var en forutsetning for 
forurensningen, vil handleplikt kunne forhindre eller begrense forurensningen. Bugges tolkning 
synes derfor å ha gode grunner for seg.  
 
Det er ikke et krav om at tilførselen sikkert vil medføre skade eller ulempe – en viss usikkerhet 
er tilstrekkelig, jf. uttrykket «kan være» i § 6. Etter forarbeidene fremgår det at en ikke «helt 
fjerntliggende mulighet» er tilstrekkelig – sannsynlighetsovervekt er ikke nødvendig. Dette 
gjelder frem til man «med rimelig sikkerhet kan utelukke skader og ulemper», og i 
grensetilfeller vil det «være riktig å ta hensyn til hvor omfattende eventuelle skader og ulemper 
kan bli».96 Dette harmonerer godt med føre-var-prinsippet som er sentralt i miljøretten. I 
juridisk teori er det uttalt at det må være væskens generelle egenskaper og virkningen av den 
som er avgjørende – ikke om væsken i det konkrete tilfellet «faktisk er fare for at det skal oppstå 
skade eller ulempe».97 En slik faktisk vurdering må vurderes etter § 798, se punkt 3.3. 
  
Hva som er skade og ulempe vil kunne stille seg annerledes etter forurensningsloven, 
sammenlignet med naboloven. Det er påvirkningen på miljøet som avgjør og ikke eierens 
nytelse av eiendommen. Forarbeidene gir i den forbindelse uttrykk for at det er en rettslig 
standard,99 som tilsier at det er dagens kunnskap om resipienten som avgjør om forholdet utgjør 
eller kan utgjøre en skade eller ulempe for miljøet.100 Også lovens formål vil ha betydning for 
hva som anses som skade og ulempe.101  
 
Hvor den nedre grensen går for hva som kan karakteriseres som skade og ulempe er ikke helt 
klar. Man skulle tro at § 8 siste ledd er veiledende. Her fremgår det at forurensning som ikke 
medfører «nevneverdige skader eller ulemper» kan foregå uten forutgående tillatelse etter § 11. 

                                                
94  Bugge s. 214 
95  Falkanger (2002) s. 592 
96  NUT 1977:1 s. 112 
97  Bugge s. 231, Backer (2012) s. 315 
98  NOU 1977:11 s. 21 
99  Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 94 og 101 
100  Se også NUT 1977:1 s. 16 og Backer (2012) s. 315. 
101  NUT 1977:1 s. 16, Tyrén s. 31 
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Dette indikerer at ikke enhver skade eller ulempe er forbudt – forbudet inntrer bare for 
nevneverdige skader og ulemper. Likevel trekker den bastante ordlyden i § 6 i retning av at det 
er et generelt forurensningsforbud uavhengig av hvor store eller små skadene eller ulempene 
måtte være, og at § 8 oppstiller unntak for dette. At man ikke skal operere med noen 
«nevneverdiggrense» i § 6 samsvarer også med § 9 som gir myndighetene kompetanse til å 
fastsette de nærmere grenseverdiene.102 Dette tilsier at terskelen for hva som er skade og ulempe 
settes nokså lavt, men helt betydningsløse tilfeller faller nok utenfor.103 
 
Det fremgår videre av § 6 annet ledd at væsken i seg selv ikke trenger å være forurensning for 
å oppfylle forurensningsbegrepet i lovens forstand. Det er tilstrekkelig at væsken «kan føre til 
at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe». Her kan det tenkes tilfeller hvor for 
eksempel overflatevannet vasker vekk forurenset jord som sprer seg utover i miljøet.  
 
3.3 Tilstrekkelig med «fare»  
Det er ikke nødvendig for handleplikt at forurensning faktisk har oppstått. Etter § 7 er det 
tilstrekkelig at overliggende eier har, gjør eller setter i verk noe som «kan medføre» en «fare» 
for overflatevann, jf. første ledd. Etter ordlyden trenger det ikke engang å ha oppstått en faktisk 
fare.  
 
Hvor stor faren må være er nærmere forklart i forarbeidene. Det fremgår her at vurderingen 
beror på skadepotensialet og sannsynligheten for at skade eller ulempe oppstår som følge av 
forurensningen. Utgangspunktet er at det ikke stilles strenge krav til sannsynlighet, og 
sannsynlighetskravet kan senkes dersom skadepotensialet er stort.104 Ifølge underrettspraksis er 
det ikke en gang nødvendig at faren er reell. Farevilkåret er oppfylt selv om det senere viser seg 
at tilførselen ikke er forurensning. Se her LE-2011-195462 hvor lagmannsretten slo fast at 
farevilkåret var oppfylt så lenge det er «saklig grunn til mistanke om at forurensing kan inntre», 
selv om det i ettertid viste seg å være ufarlig drikkevann som ble tømt ut i vassdraget. Dette 
samsvarer med ordlyden i § 7 og føre-var-prinsippet. Terskelen kan derfor synes å være langt 
lavere enn farebegrepet i naboloven.105 
 
Farevilkåret er kanskje mer underordnet i overflatevannstilfellene, ettersom vannet gjerne er et 
faktum før spørsmålet om handleplikt kommer på spissen. Det kan likevel ikke utelukkes 
tilfeller hvor nedreliggende nabo ser en risiko for overflatevann, og ønsker at overliggende eier 
forhindrer eller reduserer faren. Har eksempelvis den overliggende eier satt opp et byggverk 

                                                
102  Bugge s. 231 
103  ibid. s. 229. Backer uttaler at skadevirkninger som er betydningsløse i art og omfang, må man se bort fra – 

«iallfall dersom de raskt blir gjenopprettet av naturen selv», se Backer (2012) side 314. 
104  NOU 1977:11 s. 21-22, Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 96-97 
105  Se punkt 2.3 og 2.4.3.9. 
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som tilsynelatende leder alt regnvannet over på nedreliggende nabos tomt med fredede 
plantevekster, kan det foreligge tilstrekkelig fare. Dessuten må farevilkåret drøftes i de tilfellene 
hvor overflatevann har oppstått, men som enda ikke er å betegne som forurensning fordi det 
ikke har oppstått noen skade eller ulempe på miljøet. For eksempel er det ikke sikkert at noe og 
kortvarig overflatevann over en gressplen vil medføre noen konsekvenser for livet under 
bakken, men ved større vannmengder over noe tid kan det stille seg annerledes.106 
 
3.4 Grensene for kriteriene «ha, gjøre eller sette i verk» 
Forurensningen eller faren for den må være forårsaket av noe overliggende eier har, gjør eller 
setter i verk, jf. § 7 første ledd. Ordlyden er lik som i naboloven § 2, men er nok ikke like 
problematisk: når det allerede kreves en viss form for menneskelig aktivitet for at 
forurensningsterminologien er oppfylt, vil ha- gjøre- og sette i verk-kriteriene heller dreie seg 
om ansvarsplassering og årsakssammenheng i naboforhold. Denne avhandlingen avgrenser mot 
tredjeparter, og årsakssammenhengen er redegjort i punkt 2.5. For «ha»-, «gjøre»- og «sette i 
verk»-kriteriene vises det derfor til redegjørelsen i punkt 2.2. Likevel må det bemerkes at kravet 
til menneskelig aktivitet innebærer at rene naturhendelser faller utenfor «ha»-kriteriet – i 
motsetning til begrepet i naboloven. 
 
3.5 «Vanlig» forurensning er unntatt 
Selv om det oppstår forurensning eller fare for det, er forurensningen likevel lovlig dersom 
forholdet må betraktes som «vanlig» for boliger, fritidshus, kontorer og lignende, jf. § 8 første 
ledd nr. 2 og § 7 første ledd. Dette har klare paralleller til vanlighetsmomentet i naboloven. 
 
Vanlig forurensning etter § 8 indikerer etter ordlyden at de mer alminnelige og dagligdagse 
tilfellene av forurensning holdes utenfor forurensningsforbudet i § 7. Dette samsvarer med 
lovens formål, når det i forarbeidene uttales at loven ikke hadde til hensikt å få et «helt 
forurensningsfritt samfunn» fordi en slik regulering ville «gå utover en rekke andre formål 
som det er ønskelig å ivareta».107 
 
Etter forarbeidene fremgår det at vanlighetsbegrepet er en rettslig standard som «må tolkes i 
det enkelte tilfelle». Det er skadene eller ulempenes art og styrke etter en samlet vurdering 
som vil være avgjørende – «ikke om den bruks- og driftsmåte som forårsaker 
forurensningen».108 Forarbeidene presiserer likevel at man skal vurdere hvorvidt skadene eller 
ulempene holder seg innenfor det som er vanlig for den virksomhetstype det er tale om, og at 
«forurensninger som skriver seg fra vanlige bruks- og driftsmåter innenfor vedkommende 
                                                
106  Her kan man se en forskjell fra ulempebegrepet i naboloven. Nytelsen av eiendommen vil kunne reduseres 

dersom noe og kortvarig overflatevann oppstår. Det er da en ulempe i nabolovens forstand. 
107  Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 87 
108  Det samme gjelder for naboloven, jf. § 2 tredje ledd. 
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virksomhet» som et utgangspunkt må betegnes som vanlig. I tillegg må det samtidig tas 
hensyn til «virkningene i den individuelle resipient».109  
 
Det er med andre ord tre faktorer som spiller inn: skaden eller ulempens art og størrelse, samt 
virkningen på resipienten. I tillegg vil det være et moment hvorvidt bruks- eller driftsmåten er 
alminnelig. Rettspraksis har videre gitt uttrykk for at unødvendig forurensning ikke går klar 
av vanlighetsvilkåret, jf. HR-2013-1056-A. Saken gjaldt hvorvidt utslipp av slamholdig vann i 
forbindelse med en brønnboringsprosess var vanlig forurensning. Høyesterett kom til at det 
ikke var vanlig, begrunnet i at det kunne vært unngått med enkle midler.110  
 
Videre må det tas stilling til vurderingens stedlige og tidsmessige utgangspunkt. Det stedlige 
utgangspunktet må være hva som er vanlig i landet for boliger, fritidshus og lignende111 – i 
likhet med naboloven.112 Likevel er forarbeidene tydelig på at virkningene i den enkelte 
resipient skal vektlegges.  
 
Det tidsmessige utgangspunktet skulle man kanskje tro er da forurensningen inntraff. 
Bestemmelsens rettslige standard tilsier at dersom det blir vanlig med mer forurensning, må 
dette tillates i takt med tidens utvikling. Lovens formål i § 1 om å ivareta miljøet taler imidlertid 
for at det er forurensningsnivået på lovgivertidspunktet som skal legges til grunn, men likevel 
dagens dersom den har forbedret seg siden lovvedtaket. Gjeldende rett synes å være usikker, og 
i juridisk teori er det uenighet. Wang gir for eksempel uttrykk for sistnevnte resonnement med 
henvisning til HR-2013-1056-A.113 Bugge gir derimot uttrykk for at det er driftsmåtene som er 
vanlige til enhver tid som må være utgangspunktet.114 Falkanger og Haagensen er samsvarende 
med Wang.115  
 
Forarbeidsuttalelsene er tydelig på at loven ikke var ment å forhindre ønskelig utvikling – på 
tross av de negative konsekvenser det kan ha for miljøet. Samtidig er det ikke helt opplagt at 
lovgiver dermed mente at enhver form for vanlig utvikling skulle omfattes av unntaket når 
lovens formål etter § 1 er å ivareta miljøet. I HR-2013-1056-A synes det som at Høyesterett la 
avgjørende vekt på at forurensningen kunne vært unngått med enkle midler, se premiss 28 og 

                                                
109  Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 101 
110  Dette har også støtte i juridisk teori, se Bugge s. 296. Bugge uttaler på samme side at også uvanlig driftsmåte 

for virksomheten omfattes – stikk i strid med odelstingsproposisjonen som sa at dette ikke var et relevant 
moment. Det er uklart hvor Bugge forankrer dette synspunktet. Se Backer (2012) s. 334 som kan synes å legge 
forarbeidsuttalelsene til grunn. 

111  Bugge s. 298, Falkanger (2002) s. 606 
112  Se punkt 2.4.3.1. 
113  Wang s. 63-64 
114  Bugge s. 297 
115  Falkanger (2002) s. 606 
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30 – ikke det tilfellet at den vanlige forurensningen hadde blitt bedre med tiden. Likevel vil 
bedre teknologi som gjør det unødvendig å forurense bidra til at terskelen for alminnelig 
forurensning senkes. Etter mitt skjønn må Wangs synspunkt ha mest for seg. Hensynet til 
miljøet og et fungerende forbud tilsier dette – ellers vil vanlighetsvilkåret fort undergrave hele 
verneformålet over tid ved at den vanlige forurensningen stadig blir verre. 
 
Etter dette må overflatevann i mange tilfeller betegnes som vanlig, med mindre vannmengdene 
og skade- og ulempeomfanget er store. Kortvarig overflatevann i mindre mengder i naboforhold 
er noe som stadig oppstår i Norge. Ulempene med overflatevann vil i mange tilfeller også være 
begrenset og midlertidig. Terskelen for handleplikt vil derfor ofte kunne være lik etter 
forurensningsloven og naboloven i overflatevannstilfellene. Det er for øvrig viktig å være klar 
over at avløpsvann aldri anses som vanlig forurensning, jf. forurensningsloven § 8 første ledd 
nr. 3 siste punktum. 
 
Avslutningsvis må det pekes på unntaket i § 8 tredje ledd, som sier at forurensning som «ikke 
medfører nevneverdige skader eller ulemper», er tillatt uten tillatelse etter § 11. Dette innebærer 
at forurensning som ikke er vanlig likevel kan være lovlig etter tredje ledd.116 Selv om 
forurensningens art er kontroversiell, er forurensningen lovlig dersom virkningen av den ikke 
er nevneverdig. Dette har også klare likheter med naboloven, hvor tålegrensen sjeldent kan 
anses overskredet der skadene eller ulempene ikke er nevneverdige. For overflatevannstilfeller 
er et slikt scenario imidlertid vanskelig å se for seg; her vil det ofte være størrelsen og 
virkningen som vurderes – ikke arten. Er størrelsen og virkningen uvanlige, vil det ofte være 
nevneverdige skader eller ulemper på resipienten. 
 
3.6 Handlepliktens grenser 
Det følger av § 7 annet ledd at dersom overflatevann er forurensning, er den ansvarlige pliktig 
til å forhindre den. Likevel følger det begrensninger etter bestemmelsen. Spørsmålet er hvor 
disse grensene for handleplikten går.  
 
3.6.1 Full opprydning som utgangspunkt 
Handleplikten etter § 7 annet ledd er tydelig på at en fare for forurensning skal forhindres, og 
at oppstått forurensning skal stanses, fjernes eller begrenses, jf. første og annet punktum. 
Utgangspunktet er at faren for forurensning eller forurensningen i seg selv skal unngås. Dette 
innebærer at den ansvarlige må foreta seg noe aktivt, men også avstå fra noe som volder 
forurensning.117 
 

                                                
116  Wang s. 67  
117  Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 98 
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Handleplikten går langt ved oppstått forurensning, jf. annet ledd tredje punktum. Her fremgår 
det at den ansvarlige skal treffe tiltak «for å avbøte skader og ulemper som følge av 
forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den». Begrepet «avbøte» ble tatt inn i 
bestemmelsen for at tiltakene skal gå lenger enn å bare fjerne forurensningen, ved blant annet 
å gjenopprette naturmiljøet. Men begrepet er ikke ment å være absolutt – særlig der det ikke er 
mulig å gjenopprette naturmiljøet. Uttrykket begrenses ifølge forarbeidene til tiltak som bringer 
forholdene «tilbake i tilnærmet samme stand som tidligere».118 Dette går altså lenger enn å bare 
forhindre at overflatevannet renner over til naboen.  
 
Det kan likevel spørres om opprydningsplikten ikke går lenger enn til skader eller ulemper som 
må betraktes som vanlig forurensning. Ordlyden gir ikke særlig veiledning, og spørsmålet synes 
ikke å være behandlet i verken rettspraksis eller juridisk teori. Likevel må en slik tolkning kunne 
sies å være forenelig med forarbeidsuttalelsen om at enhver forurensning ikke ønskes forbudt. 
Konsekvensen av en motsatt tolkning ville være at en virksomhet som plutselig overskred 
unntaket om vanlig forurensning, måtte opphøre virksomheten fullstendig. 
 
3.6.2 Begrenses til det rimelige 
Handleplikten begrenses videre til det rimelige, jf. § 7 annet ledd siste punktum. Det følger av 
ordlyden at vurderingen er konkret, og etter forarbeidene er det på tidspunktet tiltaket skal 
iverksettes det skal vurderes ut fra, jf. NOU 1977:11 s. 22.119 
  
Utgangspunktet er at det må være forholdsmessighet mellom tiltakene som iverksettes og den 
forurensningen som søkes unngått eller fjernet. Forurensningens alvorlighet etter art og omfang 
er sentralt i vurderingen, samt hvilke interesser som trues, om skadene er reversible eller ikke 
og om naturen selv klarer å redusere skadene innen kort tid.120 Dette innebærer at jo billigere 
og enklere tiltakene er, desto mindre alvorlig forurensning eller fare for det skal til for å pålegge 
handleplikt.121 Dette gjelder også motsatt, men det kan likevel være rimelig å pålegge 
handleplikt når forurensningen eller faren for den er alvorlig og skadene er irreversible – selv 
om tiltakene er svært omfattende både økonomisk og teknisk.122 
 
Etter dette er det klart at vurderingen blir svært konkret og skjønnsom, men visse momenter er 
ofte gjengangere i vurderingene. Tekniske og økonomiske muligheter følger allerede av 

                                                
118  NOU 1977:11 s. 23, Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 97-98 
119  Se også Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 97 og Bugge s. 325. 
120  Bugge s. 326 
121  Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 97 
122  I juridisk teori trekkes det frem som eksempel der en oljetanker havarerer som medfører at olje driver inn mot 

et stort kystområde. Her vil det neppe være tvil om at handleplikten fortsatt vil være rimelig i lovens forstand, 
selv om den ansvarlige ikke evner å stanse oljeutslippet verken teknisk eller økonomisk, jf. Bugge s. 325-326. 
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ordlyden og forarbeidene, men det kan bli et spørsmål om de tekniske og økonomiske 
mulighetene skal vurderes objektivt eller subjektivt. Verken lovens ordlyd eller forarbeidene 
gir noe klart svar. Mangel på lempingsbestemmelse i forurensningsloven og hensynet til et 
rimelig resultat taler for en subjektiv vurdering. Dette har også støtte i juridisk teori.123 
 
Videre nevner forarbeidene at forurenserens skyld er relevant.124 Mer omfattende handleplikt 
både teknisk og økonomisk er ofte rimelig dersom forurensningen er en følge av den ansvarliges 
uaktsomme opptreden. Det kan likevel ikke bety at handleplikten avskjæres dersom den 
ansvarlige har opptrådt aktsomt. Igjen ser vi likhetstrekk med naboloven – her nærmere bestemt 
lempingsbestemmelsen i § 10. 
 
3.7 Særlig om avløpsanlegg 
3.7.1 Innledning 
Ikke sjeldent er overflatevann en følge av tette eller underdimensjonerte avløpsanlegg. Dette 
reguleres av forurensningsloven kapittel 4. Avløpsanlegg vil si rør og ledninger med tilhørende 
rister og lukkede grøfter som håndterer sanitært avløpsvann, spillvann og overflatevann, men 
drensledninger omfattes normalt ikke, jf. forurensningsloven § 21.125 Lukkede bekker og elver 
med årssikker vannføring reguleres likevel av vannressursloven.126 I overflatevannstilfellene er 
det gjerne enten manglende vedlikehold av avløpsanlegget, eller underdimensjonerte rør 
sammenlignet med de økende vannmengdene, som er problemet. Spørsmålet er om man har en 
plikt til å vedlikeholde eller utvide rørene etter forurensningsloven. 
 
3.7.2 Vedlikeholds- og utbedringsplikt 
Det fremgår ingen generell vedlikeholdsregel i forurensningsloven kapittel 4. Det er kun 
plasseringen av vedlikeholdsansvaret som er regulert, jf. § 24. Overliggende nabo er kun 
ansvarlig for vedlikeholdet dersom avløpsanlegget opprinnelig ble anlagt for denne 
eiendommen, og kommunen ikke er deleier, jf. første ledd. Hva den nærmere 
vedlikeholdsplikten går ut på, fremgår av plan- og bygningsloven. Denne angår både bygninger 
og installasjoner, og er nærmere behandlet i kapittel 5 i denne avhandlingen. Se derfor punkt 
5.3 for nærmere redegjørelse, hvor det utledes et krav til forsvarlig vedlikehold. 
 
Når det kommer til utbedringer av anlegget, kan forvaltningen pålegge en slik plikt etter 
forurensningsloven § 22 annet ledd. Etter bestemmelsen er det opp til 
forurensningsmyndighetene å avgjøre hvordan dette skal utføres. Dette skulle tilsi at private 

                                                
123  Bugge s. 327 
124  Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 98. Se også Wang s. 56 og Bugge s. 328. 
125  NOU 1994:12 s. 476, Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 126, HR-2012-1102-A premiss 30 
126  Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 323 
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rettssubjekter ikke kan gå til søksmål om handleplikt på et slikt grunnlag, men heller oppfordre 
forurensningsmyndighetene til å fatte enkeltvedtak om dette. Tatt i betraktning av at regelen er 
offentligrettslig, samsvarer dette med hva man tidligere har antatt ikke kan påberopes av 
privatpersoner. Da måtte man heller kontakte de aktuelle myndighetene, som eventuelt gikk til 
sak mot naboen.127 Dette tankesettet er nå delvis forlatt. Høyesterett har i flere saker uttalt at 
den som ellers har rettslig interesse128, kan reise søksmål «for å håndheve offentligrettslige 
regler», jf. HR-2003-527-A premiss 37.129 Dette medfører at offentligrettslige regler påberopt 
av private ikke skal avvises kategorisk, men vurderes konkret om den er av rettslig interesse for 
saksøker. 
 
Dette er imidlertid ikke uproblematisk: mange av de offentligrettslige reglene om handleplikter 
beror ofte på et forvaltningsskjønn domstolen kun kan prøve ytterrammene av etter 
myndighetsmisbrukslæren. Dessuten vil rettsanvendelsesskjønnet ofte basere seg på faglige 
vurderinger slik som etter forurensningsloven § 22. Her foretas det komplekse og sammensatte 
vurderinger av et avløpsanleggs funksjon – noe en domstol vil vise tilbakeholdenhet med å 
overprøve ved en rettssak mellom forvaltningen og den private. I privatrettslige søksmål bygd 
på offentligrettslige regler vil det da være vanskelig for domstolene å fastslå når handleplikten 
inntrer. Denne problematikken kom også til uttrykk fra førstvoterende i HR-2003-527-A, jf. 
premiss 45 og 51, hvor rettslig interesse ikke var oppfylt som følge av dette. Når 
forurensningsloven i stor grad innebærer en faglig vurdering og i tillegg åpner opp for et fritt 
forvaltningsskjønn, tilsier dette at en slik pliktpåleggelse i all hovedsak må komme fra 
forurensningsmyndighetene og ikke fra et privatrettslig søksmål. Dette tilsier at kravet til 
rettslig interesse ikke er oppfylt, og man kan derfor ikke bygge handleplikt på § 22. 
 
Videre er det verdt å peke på den objektive erstatningsregelen i § 24a. Denne gir anleggseier 
plikt til å erstatte skade som avløpsanlegg forårsaker som følge av kapasitetsproblemer og 
vedlikeholdsmangler – uansett skyld. Det er imidlertid vanskelig å tolke bestemmelsen slik at 
den også gir uttrykk for å være en handlingsregel. Den pålegger etter ordlyden et objektivt 
erstatningsansvar selv i de tilfeller hvor man har gjort det som er fysisk mulig å gjøre for å 
forhindre skader. Etter mitt skjønn blir det derfor ikke riktig å tolke bestemmelsen som grunnlag 
for handleplikt. Problematiseringen går i kjernen av spørsmålet om hva som kreves av 
rettsgrunnlag for handleplikt i privatrettslige forhold. Den alminnelige oppfatningen her synes 
å være at det er tilstrekkelig å vise til at noe er rettsstridig, jf. blant annet Ot.prp.nr.24 (1960-
1961) s. 4. Etter mitt syn kan man ikke hevde at noen som er objektivt erstatningsansvarlig har 

                                                
127  Se eksempelvis Ot.prp.nr.24 (1960-1961) s. 15. 
128  Se tvisteloven § 1-3. 
129  Se også HR-2007-1431-U. 
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opptrådt rettstridig. Et slikt ansvar pålegges uavhengig den faktiske adferden. Handleplikt etter 
§ 24a kan derfor heller ikke oppstilles. 
 
4 Handleplikt etter vannressursloven 
4.1 Vassdrag som flommer over 
I naboforhold kan overflatevann komme fra overliggende eiers elver eller bekker ved at de går 
over sine bredder. Ved siden av naboloven, reguleres slike plikter i vassdrag av 
vannressursloven. Den som har «rettslig interesse» kan kreve et rettstridig forhold etter loven 
rettet, jf. § 59 første ledd.  
 
Lovens virkeområde begrenser seg til vassdrag og grunnvann, jf. § 1. Vassdragsbegrepet er 
legaldefinert i § 2, jf. § 3: 
 
For det første omfattes alt stillestående og rennende vann med «årssikker vannføring», det vil 
si vannløp som «ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker 
oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt», jf. § 2 første ledd første punktum og § 3 bokstav c). 
Forarbeidene nevner i den forbindelse «elver, bekker, innsjøer, tjern og vann av alle størrelser, 
og kilder der de kommer opp til jordoverflaten».130 Også kunstige vannløp og vannmagasiner 
omfattes, men ikke hvis de føres i tunneler eller ledninger, jf. § 2 annet ledd bokstav a) og b). 
Her vil forurensningsloven gjelde. For vannmagasiner er det en betingelse at de står i «direkte 
samband med grunnvannet eller et vassdrag», jf. bokstav b). Svømmebasseng faller 
eksempelvis utenfor.131 Vassdragets grense til nedbørsfeltet strekker seg i lovens forstand opp 
til høyeste vannstand ved tiårsflom, jf. § 3 bokstav d. 
 
For det andre omfattes også vannløp uten årssikker vannføring dersom «det atskiller seg tydelig 
fra omgivelsene», jf. § 2 første ledd siste punktum. Vilkåret er ikke nærmere forklart i loven, 
og forarbeidene overlater grensedragningene til rettspraksis, men uttaler at «vannføring ved 
sterk nedbør eller snøsmelting (…) bør likevel ikke falle inn under loven uten videre».132 
Relevante momenter i vurderingen er blant annet «hvor regelmessig eller sporadisk løpet fører 
vann».133 Det er lite rettspraksis om spørsmålet. I juridisk teori er det uttalt at bekker og dammer 
som ofte tørker ut på sommeren omfattes.134 Et minstekrav vil kanskje være at man tydelig kan 
se konturene av et tørrlagt vannløp i terrenget, som normalt har en viss vannføring i løpet av 
året. 

                                                
130  Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 322  
131  Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 323 
132  NOU 1994:12 s. 101-102 
133  Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 322 
134  Falkanger (2002) s. 101 



35 
 

 
4.2 Pliktgrunnlaget 
4.2.1 Innledning 
Vannressursloven regulerer en rekke forhold tilknyttet vassdrag. Utgangspunktet er at 
vassdragstiltak som kan være til «nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser 
i vassdraget», krever konsesjon, jf. § 8 første ledd. Nedreliggende nabo vil allerede her ha en 
betydelig beskyttelse.  
 
Tiltak som kan medføre skader eller ulemper, men som ikke er nevneverdig, bare utarter seg i 
nedbørsfeltet eller som ikke går på bekostning av noen allmenne interesser, begrenses videre 
av § 5 om aktsomhetsplikt og forvalteransvar. Og selv om denne bestemmelsen ikke er brutt, 
kan handleplikt likevel pålegges etter vedlikeholdsregelen i § 37.135 
 
Videre må det være årsakssammenheng mellom skaden eller ulempen og den uaktsomme 
opptredenen, vassdragstiltaket eller det manglende vedlikeholdet.136 Det vises til redegjørelsen 
i punkt 2.5 overfor hvor samme betraktninger gjør seg gjeldende. 
 
4.2.2 Aktsomhets- og forvalteransvar 
4.2.2.1 Aktivitetskrav 
Det fremgår av aktsomhetsplikten i § 5 første ledd at enhver «skal opptre aktsomt for å unngå 
skade eller ulempe i vassdraget for allmenne og private interesser». Videre følger det av 
forvalteransvaret i annet ledd at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er 
«til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser, men denne «plikten» 
gjelder bare så langt den kan «oppfylles uten uforholdsmessig utgift eller ulempe», jf. første og 
annet punktum. Etter tredje ledd skal vassdragstiltak fylle «alle krav som med rimelighet kan 
stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø eller eiendom». Ordlyden i § 5 kan etter dette 
tyde på at man må ha foretatt seg noe aktivt for å bli ansvarlig for vassdrag som flyter over sine 
bredder: første ledd fremhever uaktsom opptreden generelt, og annet og tredje ledd forutsetter 
at det foreligger «vassdragstiltak». Begrepet «opptre» kan imidlertid etter ordlyden dekke både 
aktive og passive handlinger. Likevel fremhever forarbeidene at første ledd bare kan «anvendes 
overfor en aktiv handling».137 Rene naturhendelser uten grunneiers påvirkning må derfor gå 
klar av vannressursloven, og heller bli regulert av naboloven. 

                                                
135  Damsikkerhetsforskriften hjemlet i § 36 angår vassdragsanlegg, og krever omfattende sikringstiltak. 

Vassdragsanlegg kan være alt fra stolper til større broer og vannmagasiner, jf. vannressursloven § 3 bokstav 
b), men begrepet har en langt snevrere betydning etter forskriften, jf. § 1-3: Det er bare dammer eller 
innretninger tilknyttet kraftproduksjon som omfattes – installasjoner som en vanlig nabo normalt ikke bygger. 
Forskriften behandles derfor ikke nærmere.  

136  LE-2006-33333, LG-2015-153135, Falkanger (2002) s. 200 
137  Ot.prp.nr.39 (11998-1999) s. 326 
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Hva et vassdragstiltak nærmere innebærer, fremgår av § 3 bokstav a). Det vil si en bygning eller 
konstruksjon i eller over vassdrag unntatt luftledninger, 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», jf. bokstav b). Her ser vi hvordan vannressursloven kan supplere 
forurensningsloven dersom overflatevannet ikke omfattes av sistnevnte. Det er ikke et krav at 
vassdragstiltaket faktisk påvirker vassdraget – det er tilstrekkelig at tiltaket er egnet til det. 
 
For overflatevannstilfeller i naboforhold vil vassdragstiltak typisk være drenering til en bekk 
som medfører økt vanntilførsel og oversvømmelse i bekken.138 Planering og lignende vil 
antagelig ikke være et vassdragstiltak i lovens forstand, ettersom tiltaket må være «i 
vassdraget». Men her kan det være gode grunner for å tolke ordlyden utvidende dersom tiltaket 
har en faktisk påvirkning over vassdraget slik som beskrevet i lovteksten. 
 
4.2.2.2 Skade, ulempe og fare 
For at aktiviteten skal være rettsstridig, krever første og annet ledd i § 5 at opptredenen eller 
vassdragstiltaket utgjør en skade eller ulempe. Hva som menes med skade og ulempe er ikke 
nærmere spesifisert i verken loven eller forarbeidene.  
 
I juridisk teori presiseres utgangspunktet at «bare andres eiendommer eller rettigheter» er 
vernet, og at skaden eller ulempen ikke trenger å ha økonomisk betydning.139 Det samme gjelder 
for naboloven, mens dette ikke er et krav etter forurensningsloven. Det hevdes også at 
ubetydelige skader eller ulemper holdes utenfor, at skadelidtes fordel skal trekkes fra og at 
skaden eller ulempen ikke kan skyldes skadelidte selv.140 Disse slutningene bygger på tidligere 
praksis etter den eldre lovgivningen. Vannressursloven opererer ikke med en slik «tålegrense» 
etter sin ordlyd. Tvert imot fremgår det av forarbeidene at det heller er aktsomhetskravet som 
er «tålegrensevilkåret» i § 5.141 Men denne forskjellen vil neppe ha noen reell betydning: Ved 
små skader eller ulemper vil aktsomhetskravet kunne senkes og motsatt, og det vil fort kunne 
være uforholdsmessig eller lite rimelig å forhindre enhver skade og ulempe som enten er for 
liten eller gir skadelidte fordeler. Se nærmere om uforholdsmessighets- og rimelighetsvilkåret 
i punkt 4.2.2.3. 
 

                                                
138  Se eksempelvis LE-2006-33333. 
139  Falkanger (2002) s. 197 
140  ibid. s. 198-200 
141  Uttalt i Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 59 at aktsomhetsnormen etter § 5 er ment som «en særskilt naborettslig 

tålegrense i vassdragsforhold». 
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Tredje ledd relaterer seg til et tidligere hendelsesforløp – i den forstand at «fare» er 
tilstrekkelig. Hva som ligger i farebegrepet er heller ikke her særlig utdypet i verken loven 
eller forarbeidene. Juridisk teori fremhever at faren må «være reell og ikke innbilt», og den 
kan heller ikke være «helt hypotetisk eller betinget av fremtidige forhold».142 Uttalelsene har 
nære likhetstrekk med hva Høyesterett har lagt i farebegrepet i naboloven, og 
analogislutninger herfra er det gode grunner for når vannressursloven regulerer topartsforhold. 
Samtidig er det klart at vannressursloven også ønsker å ivareta miljøet i vassdragene, jf. 
formålsbestemmelsen § 1.143 Dette taler for at også analogier fra farebegrepet i 
forurensningsloven kan være relevant når rettskildebildet ellers sier lite om farebegrepet i 
vannressursloven. 
 
Første ledd skiller seg fra andre og tredje ledd når det gjelder hvor skadene eller ulempene må 
oppstå. Første ledd begrenser seg til skader og ulemper «i vassdraget». Dette tilsier at den ikke 
er særlig praktisk i overflatevannstilfeller, ettersom grunneiere sjeldent plasserer innretninger 
på et felt som gjennomsnittlig oversømmes hvert tiende år. Men det er ikke utenkelig at store 
oversvømmelser hvor vassdragene går langt over sine bredder og medfører skade og ulemper i 
nedbørsfeltet, også medfører ulemper i vassdraget. I slike tilfeller vil første ledd kunne ha 
relevans.144 
 
4.2.2.3 Vassdragstiltakets lovlighet 
4.2.2.3.1 Innledning 
§ 5 har etter sin ordlyd ikke et absolutt forbud mot tiltak i vassdrag som medfører overflatevann. 
Bestemmelsen lest bokstavelig tilsier at ethvert tiltak vil være lovlig dersom man opptrer 
aktsomt og foretar avvergende handlinger som er forholdsmessige eller rimelige, jf. annet og 
tredje ledd. Nedreliggende nabo må da tåle de ulemper som følger etter dette. Likevel kan 
uforholdsmessighets- og rimelighetsvilkåret etter andre og tredje ledd være så strenge at 
vassdragstiltaket ikke blir iverksatt.145 
 
4.2.2.3.2 Uforholdsmessighets- og rimelighetsbegrensningen 
Annet og tredje ledd kan synes til en viss grad å overlappe hverandre i overflatevannstilfellene, 
men forarbeidene gir klart inntrykk av at lovgiver ønsket å skille mellom disse, jf. NOU 1994:12 
s. 408-409. Hva som ligger i uforholdsmessigbegrepet er nærmere beskrevet av 
vassdragslovutvalget med tilslutning fra departementet: 
 

                                                
142  Falkanger (2002) s. 197 
143  Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 322 
144  Likevel vil kanskje kravet til rettslig interesse ikke være oppfylt dersom naboen ikke er eier av vassdraget, jf. 

§ 13, når naboens skader bare relaterer seg til nedbørsfeltet, og ikke «i vassdraget». 
145  Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 57 
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Utvalget uttalte at man i vurderingen må se på tiltakshaverens utgifter og ulemper i forhold til 
skadens eller ulempens art og omfang, skadelidtes økonomiske tap, tiltakshavers samlede 
utgifter tilknyttet vassdragstiltaket, i noen grad vassdragstiltakets lønnsomhet, hvor stor skade- 
og ulempereduksjon som kan oppnås og sannsynligheten for at reduksjonen vil oppnås med de 
avbøtende tiltakene.146 Departementet påpekte at det forventes at tiltakshaver strekker seg 
«forholdsvis langt og at det ikke er tilstrekkelig å påvise at det avbøtende tiltak koster mer enn 
det ulempen som derved unngås er verdt».147 Det er tydelig at tiltakshaver etter dette har en 
relativt omfattende plikt til å forhindre at andre utsettes for skader eller ulemper ved 
iverksettelse av vassdragstiltak, og at det skal mye til for at kostnadene er uforholdsmessige. 
Man kan altså ikke uten videre ta seg til rette på bekostning av andre. 
 
I tillegg til at tiltakshaver er pliktig til å foreta avbøtende tiltak med mindre de er 
uforholdsmessige, og i den forbindelse må forvente å strekke seg langt, må vedkommende også 
sørge for rimelig sikring mot fare for mennesker, miljø eller eiendom, jf. tredje ledd.  
 
Hva som ligger i rimelighetsbegrepet er også nærmere beskrevet i forarbeidene. Utvalget uttalte 
at bestemmelsen «knesetter en alminnelig sikkerhetsstandard», og at den «beskytter 
naturgrunnlaget uten hensyn til den økonomiske interesse i det». Utvalget uttalte videre at 
sikkerhetsstandarden er strengere enn det som følger av uforholdsmessighetsvilkåret – «særlig 
når det gjelder å sikre mot fare for mennesker». Likevel var utvalget tydelig på at 
sikkerhetskravet ikke er absolutt, og at det nærmere innholdet må avklares etter rettspraksis.148 
På samme måte som i naboloven og forurensningsloven har miljøet en selvstendig beskyttelse. 
 
Det er knapt noe rettspraksis å finne som trekker opp grensene til henholdsvis 
uforholdsmessighetsvilkåret og rimelighetsvilkåret.149 Men generelt må det antas etter 
forarbeidsuttalelsene at man har en plikt til å forhindre overflatevann som følge av 
vassdragstiltak, og at det skal mye til før handleplikten begrenses.  
 
4.2.3 Vedlikeholdsplikt 
Etter at vassdragstiltaket er gjennomført må det vedlikeholdes dersom skade kan oppstå ved 
unnlatt vedlikehold, jf. § vannressursloven § 37 første ledd. Skadebegrepet er ikke positivt 
avgrenset til bare vassdraget slik som i § 5 første ledd. Bestemmelsen må derfor forstås slik at 

                                                
146  NOU 1994:12 s. 408-409, Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 326-327 
147  Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 57 
148  NOU 1994:12 s. 409. Tilsvarende uttalelser i Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 327. 
149  Se eksempelvis LE-2006-33333 hvor en kommune drenerte overflatevann fra et bebygd område til en bekk, 

som deretter gikk over sine bredder og forårsaket skader på boliger. Lagmannsretten slo fast ansvar, men det 
er uklart om det er etter annet eller tredje ledd. Begrunnelsen var blant annet at avvergende tiltak ikke innebar 
store ulemper eller kostnader. Dommen kan derfor ikke sies å trekke opp grensene for hvor langt tiltakshaver 
må strekke seg. 
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også skade utenfor vassdraget omfattes. Vedlikeholdsplikten strekker seg imidlertid ikke lenger 
enn til det som er «forsvarlig», jf. første punktum.150  
 
Forsvarlig vedlikehold ble etter den tidligere bestemmelsen i vassdragsloven § 115 nr. 1 ansett 
å ikke avvike særlig skarpt fra culpanormen, men at forskjellen likevel var at man ved 
forsvarlighetsvurderingen ikke kunne påberope seg personlige unnskyldningsgrunner151 – altså 
samme tilnærming som presentert i kapittel 2 over. Dette må fortsatt gjelde, ettersom 
vannressursloven § 37 er en videreføring av den tidligere gjeldendende vassdragsloven § 115 
nr. 1.152 
 
Underrettspraksis bidrar til å fremheve de nærmere grensedragningene: 
  
I RG 1992 s. 1158 gjaldt saken erstatningskrav som følge av at en bekk rant over sine bredder. 
Betingelsen for erstatning var at vedlikeholdsplikten etter vassdragsloven var brutt. Årsaken til 
oversvømmelsene var at en jernrist i bekken gikk tett som følge av kvister og annet vannet tok 
med seg. Retten uttalte at det måtte «stilles relativt strenge krav til hyppighet av tilsynet med 
jernristen og vedlikeholdet av denne». Vedlikeholdsplikten ble ansett brutt, begrunnet i at 
kommunen, som den ansvarlige, burde ha sjekket ristens tilstand før flommen oppstod når 
regnværet i dagene i forkant var kraftige og det var kjent at bekken tidligere hadde flommet 
over. Men lagmannsretten bemerket likevel at vedlikeholdsplikten ikke strakk seg så langt at 
kommunen måtte sjekke risten også den dagen da flommen inntraff.  
 
I LE-2015-161076 rant også en bekk med bekkerist over sine bredder, og påførte fire 
boligeiendommer skader. Saken hadde store likhetstrekk med førstnevnte sak. Forskjellen var 
at man i denne saken ikke i like stor grad kunne forvente at bekkeristen gikk tett. 
Lagmannsretten kom til at vedlikeholdsplikten ikke var brutt, ettersom det hadde foregått 
vedlikeholdsarbeid av bekkeristen dagene før og helt frem til kvelden før flommen oppstod 
neste dag.  
 
I RG 1981 s. 533 ble bekkens avløpsrist tett under kraftig regnvær kombinert med snøsmelting. 
Likevel var ikke forholdene verre enn hva man kan regne med i løpet av et år. Lagmannsretten 
drøftet vanlig culpaansvar, men dommen er likevel relevant for vannressursloven § 37 ettersom 
en uaktsom opptreden ikke kan anses å være forsvarlig. Lagmannsretten kom til at vegvesenet 
som den ansvarlige for bekken var uaktsom. Det fremgår av premissene at det hadde vært holdt 
tilsyn helt frem til kl. 03.00 om natten og at flommen oppstod senere på morgenen. 
                                                
150  Det gjøres oppmerksom på at særlige regler gjelder dersom det er snakk om beverdammer, se vannressursloven 

§ 12 femte ledd. Dette gjennomgås ikke nærmere. 
151  Sandvik (1969) s. 136 
152  Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 353 



40 
 

Lagmannsretten begrunnet uaktsomheten med at det kom store vannmengder og at det var 
nødvendig å rense risten kvelden før flommen oppstod. I tillegg var risikoen for fortetting stor 
som følge av ristens utforming. Det måtte derfor stilles store krav til tilsyn. 
 
Underrettspraksisen viser at vedlikeholdsansvaret bedømmes strengt – særlig dersom det fra før 
er kjent at oversvømmelse fort kan oppstå ved større nedbørsmengder. Rettspraksisen indikerer 
et nesten kontinuerlig tilsyn så lenge fare for oversvømmelse foreligger og vedlikehold vil 
forhindre eller begrense oversvømmelse.  
 
4.3 Handlepliktens rekkevidde 
Handleplikten begrenser seg til det uforholdsmessige, rimelige og forsvarlige. Hvor disse 
grensene går beror på en konkret vurdering. Grensene vil fort kunne være nærme nabolovens 
terskel for handleplikt, i den forstand at tiltak som kan avverge skader eller ulemper som er 
innenfor rimelighetens rammer og ikke uforholdsmessige, raskt vil være urimelig etter 
naboloven å ikke iverksette. 
 
Dersom det blir fastslått at den ansvarlige hadde en plikt til å forhindre overflatevannet da 
oversvømmelsen inntraff, kan det likevel være urimelig på domstidspunktet. Retting av 
vassdragstiltak kan eksempelvis ha blitt usedvanlig dyrt siden tiltaket faktisk ble utført. Det 
finnes ingen lempingsbestemmelse i vannressursloven, men i juridisk teori er det uttalt at 
naboloven § 10 kan anvendes analogisk153 – noe det er gode grunner når vurderingen bygger 
på to parters interesser. Samtidig er står miljøhensyn sentralt i vannressursretten, noe som taler 
for at også analogier fra rimelighetskravet i forurensningsloven § 7 er relevant. 
 

5 Handleplikt etter byggetekniske regler 
5.1 Innledning 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter inneholder en rekke regler om sikring av 
bygninger og innretninger, og kan derfor ha betydning i overflatevannstilfellene. Brudd på disse 
reglene kan medføre retteplikt etter plan- og bygningsloven § 32-3. Reglene er 
offentligrettslige, og samme betraktninger som nevnt i punkt 3.7.2 gjør seg gjeldende her. Jeg 
tar derfor bare for meg byggetekniske regler hvor forvaltningsskjønnet må betraktes som 
relativt begrenset. Det må for øvrig antas at nedreliggende eiendom som et utgangspunkt har 
rettslig interesse i å få håndhevet byggetekniske regler dersom brudd på disse påfører ham 
skader eller ulemper. 
 

                                                
153  Falkanger (2002) s. 201 
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5.2 Krav til dreneringsanlegg 
Etter plan- og bygningsloven § 27-2 femte ledd fremgår det at grunn- og overvann skal være 
sikret før oppføring av bygning blir godkjent, og at tilsvarende gjelder «ved vedlikehold av 
drenering for eksisterende byggverk». Ordlyden er klar på at overflatevann må forhindres der 
byggverk er oppreist, jf. Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s. 337 og Kommunal- og 
regionaldepartementet (2010) kapittel 12.2 hvor det sies at kravene «gjelder ikke ubebygde 
eiendommer». Spørsmålet er hvor langt denne plikten går. 
 
Lovteksten bærer preg av å være absolutt, i den forstand at ethvert tilfelle av overflatevann skal 
være sikret. Forarbeidene gir derimot uttrykk for at «tilfredsstillende overvannssystem for 
avledning av grunn- og overvann må være sikret før det gis tillatelse» og at vedlikeholdet skal 
«opprettholde tilfredsstillende bortledning av overflatevann».154 Sluttresultatet vil fort bli 
urimelig dersom man er forpliktet til å forhindre ethvert tilfelle av overflatevann ved bebygd 
eiendom. Hensynet til et rimelig resultat taler derfor for å tolke lovtekstens ordlyd 
innskrenkende i tråd med forarbeidene. Hva som er «tilfredsstillende» er imidlertid ikke 
nærmere forklart. Det er også knapt noe rettspraksis å finne om hvor langt denne plikten til å 
avverge overflatevann går. «Tilfredsstillende» sikring trekker i retning av at i alle fall de årlige 
forventede nedbørsmengdene kan håndteres av dreneringssystemet.  
 
Det følger av § 27-6 at departementet kan gi forskrifter til §§ 27-1 til 27-5. Gjennom denne er 
byggteknisk forskrift (TEK 17) vedtatt og overflatevannet regulert mer beskrivende.  
 
Det følger av forskriftens § 15-8 at 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», jf. første ledd. Videre følger det av annet ledd at 
bortledning «av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller 
andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet».  
 
Forskriftsbestemmelsens ordlyd taler for at betydelig nedbør må kunne håndteres, og at disse 
mengdene aller helst skal infiltreres i grunnen. Veilederen til den tidligere, og nokså like, 
bestemmelsen i TEK 10-forskriften uttalte at tiltak som hindrer infiltrasjon «skal ikke påføre 
andre ulemper», men at nedreliggende nabo likevel må «påregne vannets naturlige løp over 
sin grunn, eksempelvis fra en bekk som flommer over eller vannsig fra bakken etter langvarig 
regn».155 Uttalelsene må fortsatt ha relevans for dagens regler, og taler for at det først og fremst 
er vannet som ikke lenger blir infiltrert som følge av bygningene man er ansvarlig for. Men 
dette ansvaret strekker seg ikke lenger enn til den «dimensjonerende» nedbøren. 

                                                
154  Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s. 337 
155  Direktoratet for byggkvalitet (TEK 10) om § 15-10 første ledd. 
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Uttrykket «dimensjonerende» sett i lys av uttrykket «tilfredsstillende» i forarbeidene, taler for 
at plikten har sin grense mot mer ekstremlignende og uventede naturhendelser. Man skal altså 
ikke være forpliktet til å utbedre et system som kan håndtere enhver tenkelig situasjon, men 
først og fremst unngå oversvømmelser som ellers ikke ville oppstått dersom byggverkene ikke 
hadde vært oppført. Tolkningen harmonerer godt med forarbeidsuttalelsene om at plikten ikke 
gjelder ubebygde tomter. Hvilke krav som mer spesifikt stilles, beror i stor grad på en faglig 
vurdering som må være opp til forvaltningsmyndighetene å bestemme. 
 
5.3 Vedlikeholdsplikt og sikringskrav 
Vedlikeholdsplikten fastslås bare i § 27-2 femte ledd. Det nærmere innholdet må ses i lys av § 
29-6 annet ledd. Etter sistnevnte bestemmelse fremgår det at tekniske installasjoner og anlegg 
skal vedlikeholdes forsvarlig, og at eieren skal sørge for at «nødvendig vedlikehold og 
reparasjon» blir foretatt av «fagkyndig personell». Tekniske installasjoner og anlegg omfatter 
et snevrere saklig virkeområde enn drenering generelt. Likevel er det gode grunner for å 
anvende et forsvarlighetskrav etter § 27-2 femte ledd når bestemmelsen ellers er taus. Da vil 
det være klare likhetstrekk med vedlikeholdskravet etter vannressursloven. Når det ellers er lite 
rettspraksis å finne, vises det til redegjørelsen i punkt 4.2.3. 
 
Ved siden av vedlikeholdsplikten, er det også et krav om sikring etter § 31-3 – uavhengig av 
vedlikeholdet.156 Etter denne bestemmelsen skal byggverk og installasjoner holdes i en slik 
stand at det ikke oppstår «fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller 
miljø». Bestemmelsen er tydelig på at visse absolutte sikringskrav stilles. Hvor mye som kan 
kreves av tiltak er imidlertid uklart etter ordlyden. Se nærmere om dette i neste punkt. 
 
5.4 Handlepliktens grenser 
På samme måte som i vannressursloven, finnes det heller ikke i plan- og bygningsloven noen 
lempingsregel. Dette kan ha mye å gjøre med at rettingsregelen etter § 32-3 åpner for et 
forvaltningsskjønn, jf. uttrykket «kan» i første ledd, slik at forvaltningen selv kan trekke inn 
rimelighets- og lempingshensyn dersom forholdene tilsier det. Dessuten følger det av 
alminnelig forvaltningsrett at et forvaltningsvedtak kan kjennes ugyldig dersom det fremstår 
som urimelig eller i strid med forholdsmessighetsprinsippet. Dermed finnes det en form for 
lempingsadgang på offentligrettslig side. 
 
Når offentligrettslige regler anvendes i privatrettslige forhold, kan behov for lempingsregler 
som i dette tilfellet være en mangelvare. Det kan likevel ikke bety at rettsanvender står uten 

                                                
156  Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 232, 349 og 350 
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mulighet til å lempe på et rettingsansvar etter plan- og bygningsloven eller begrense 
handleplikten til det rimelige. Dette må gjelde både vedlikeholdsplikten og sikringskravet. 
 
6 Sammenfatning 
6.1 Passivitet og aktivitet medfører ansvar 
Redegjørelsen har vist at overliggende nabo kan være forpliktet til å forhindre at overflatevann 
renner ned til nedreliggende nabo – enten vannet er en følge av overliggende nabos aktivitet, 
eller har oppstått som følge av ekstremvær. Ved rene naturhendelser er det tilsynelatende bare 
naboloven som er anvendelig. Forurensningsloven forutsetter en viss menneskelig aktivitet, 
mens forarbeidene til vannressursloven sier at loven bare regulerer aktiv opptreden. Også plan- 
og bygningsloven forutsetter at overflatevannet er en følge av menneskelig aktivitet. 
 
Naboloven setter likevel en høy tålegrense i passivitetstilfellene. Analysen indikerer at 
nedreliggende eier ofte selv må bære risikoen for naturskapte hendelser – særlig dersom det 
viser seg at han kan utbedre problemene med tiltak på egen eiendom. Dette må anses som en 
rimelig løsning. Reglene må i stor grad leses som et ønske om en rimelig risikoplassering fra 
lovgivers side. I tilfeller hvor overflatevann er en følge av naturskapte begivenheter, må 
skadelidende som et klart utgangspunkt ha risikoen for dette og ikke andre. Dette ansvaret 
forflyttes deretter gradvis over på andre som i større grad har forårsaket overflatevannet. Er 
overflatevannet en følge av overliggende eiers aktivitet, vil det derfor være rimelig å forflytte 
risikoen.157  
 
Videre må forsvarlig opptreden bemerkes. I flere av lovverkene er dette et sentralt moment i 
drøftelsen om handleplikt. Viser det seg at den vedlikeholdsansvarlige eller tiltakshaver er 
objektivt klanderverdig, vil handleplikt raskt kunne statueres. Alminnelig culpa og forsett 
oppfyller naturligvis dette. Resultatet utgjør en rimelig regel, og har en allmennpreventiv 
virkning overfor andre. 
 
6.2 Handleplikt før vannet oppstår 
Alle lovverkene forsøker til en viss grad å forhindre at overflatevann oppstår. Fare for 
overflatevann må overskride tålegrensen i naboloven, vanlighetsvilkåret etter 
forurensningsloven og forsvarlighets- eller rimelighetskravet etter vannressursloven. Etter plan- 
og bygningsloven med tilhørende forskrift er det tydelig at det også her er en viss begrensning, 
ettersom bare «tilfredsstillende» tiltak er godt nok for å forhindre «dimensjonerende» 
regnintensitet. Reglene er langt på vei risikonøytral; verken risikoaversjon eller risikovillighet 

                                                
157  Offentlige myndigheters viktige rolle må bemerkes. Mange av tiltakene det er snakk om er søknadspliktige og 

krever tillatelse fra offentlige myndigheter før iverksettelse. Gode faglige vurderinger vil derfor utvilsomt 
kunne avverge mange fremtidige overflatevannsproblemer. 
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kan sies å utforme reglene fullt ut. Terskelen etter lovverkene for handleplikt i faretilfellene er 
heller et kompromiss mellom de to ytterpunktene, hvor man aksepterer en viss fare. Dette er 
etter mitt skjønn en god regel, all den tid enhver risiko for skade eller ulempe ville ført til 
betydelige kostnader forbundet med forebyggelse, som i ettertid viser seg å være unødvendige 
fordi faren ikke materialiserte seg fullt ut. Samtidig vil ingen forebyggelse føre til 
reparasjonskostnader som overgår alternative forebyggelseskostnader. Lovverkenes terskler for 
handleplikt vil dermed langt på vei være en samfunnsøkonomisk gunstig regel. 
 
Det kan merkes at naboloven og forurensningsloven opererer med et litt ulikt farebegrep, ved 
at underrettspraksis etter forurensningsloven viser at farebegrepet fortsatt er oppfylt selv om det 
i ettertid viser seg at faren ikke var reell. Likevel er det ikke utenkelig at en domstol vil bruke 
analogier fra forurensningsloven ved anvendelsen av naboloven dersom naturmangfoldet er 
truet. Føre-var-prinsippet taler klart for en slik analogi. 
 
6.3 Handlepliktens grenser 
Videre er det interessant å se på handlepliktens grenser, avhengig av hvilket grunnlag man 
bygger plikten på. 
 
Etter naboloven begrenser plikten seg ned til tålegrensen, mens etter forurensningsloven går 
den til vanlig forurensning. Vanlig forurensning kan ha nære likhetstrekk med tålegrensen, men 
det finnes rettspraksis som viser at vanlighetsvilkåret og tålegrensen kan slå ulikt ut. Se 
eksempelvis LB-1997-932. Likevel kan det være greit å tydeliggjøre at vanlighetsvilkåret i både 
forurensningsloven og naboloven baserer seg på hva som er vanlig i landet i tilsvarende 
boligstrøk, noe som tilsier at vurderingstemaet langt på vei er det samme. 
 
Videre kan handleplikten etter naboloven og forurensningsloven lempes. Men lempingsreglene 
etter disse to lovene bygger på forskjellige interesser, og kan slå ulikt ut i det konkrete tilfellet. 
Naboloven avveier som regel naboenes interesser, mens forurensningsloven har stort fokus på 
miljøet. Likevel følger det av naboloven § 2 annet ledd at naturmangfoldet skal hensynstas – 
noe som ikke kan utelukkes vil være et relevant hensyn etter § 10 annet ledd. Det følger 
imidlertid ingen lempingsregel i vannressursloven, men analogier fra lempingsreglene i 
naboloven og forurensningsloven er relevante. Lempingsutfallet vil derfor også ofte kunne være 
det samme etter lovverkene. 
 
Alt i alt må handlepliktens grenser etter de forskjellige grunnlagene antas å være ganske like. 
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7 Konklusjon: En rimelig risikoplassering 
Avhandlingen leder til følgende slutninger på problemstillingen: 
 
De gjennomgåtte rettsgrunnlagene gir i det store og hele uttrykk for en risikoplasseringsregel. 
I den ene ytterenden inntreffer rene passivitetstilfeller der overflatevannet er et resultat av 
naturhendelser uten overliggende eiers påvirkning. Her vil utgangspunktet være at handleplikt 
ikke kan pålegges. Tilsvarende må gjelde force majeure-lignende situasjoner. I den andre 
ytterenden har vi overflatevann som følge av overliggende eiers uforsvarlige, uaktsomme eller 
forsettlige opptreden. Her vil handleplikt som regel oppstå. Mellom disse ytterpunktene er det 
en mer eller mindre konkret og skjønnsmessig interesseavveining som avgjør ansvarets 
plassering, der naboenes tekniske og økonomiske muligheter, hensynet til miljøet, hva som 
ellers er vanlig i naboforhold og partenes mulighet til å forutse problemet er sentralt. Lemping 
av et slikt ansvar er gjerne ikke aktuelt før tiltakets avvergende effekt er liten, de økonomiske 
konsekvensene for den ansvarlige er alvorlige og naboen ikke er å bebreide. 
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