
Even Vegard Dalen og Rune Bratlie

Geoforum 10. oktober 2019
ANSVAR KNYTTET TIL BRUK AV DOK
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Dok og ansvar – et mangefasettert område.

Årsak Virkning Ansvar

1. Kvalitet avviker fra spek. Kontraktsansvar / beslutningsfeil Produsent / bruker

2. Fullstendighet avviker fra spek. Kontraktsansvar / beslutningsfeil Produsent / bruker

3. Data ok, men i feil målestokk for oppgaven Beslutningsfeil Kommunen

4. Data ok, men blir ikke vurdert korrekt Beslutningsfeil Kommunen (eller ingen?)

5. Data ok, men blir ikke brukt Saksbehandlingsfeil Kommunen

6. Fravær av data, kjente farer Saksbehandlingsfeil Kommunen

7. Fravær av data, ingen kjente farer Uavklart Ingen?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
1. Kontraktsansvar. At kvaliteten avviker fra kravspesifikasjonen (kontrakten) kan føre til kontraktsansvar. Produsenten (oppdragstakeren) har et ansvar for å levere i henhold til kontrakt. Den som bestiller kan da kreve retting, omlevering eller ved vesentlig feil heve avtalen. Bestilleren kan være kommuner, utbyggere eller statlige organer som NVE. Beslutningsfeil. Dårlig kvalitet kan føre til feil eller dårlige beslutninger. Er det lagt til grunn feil faktum på en uforsvarlig måte kan det føre til at et vedtak er ugyldig og erstatningsansvar fra det offentlige. For eksempel at kommunen legger til grunn at området er kartlagt som skredsikkert når det faktisk er utsatt for skredfare. (farekartleggeren har f.eks. oversett tidligere skredhendelser, ikke tatt høyde for at skogen er hugget, gjort tiltak i området som ikke er tatt høyde for). Produsenten har et ansvar for å levere i henhold til avtalen. Brukeren eller bestilleren har imidlertid også et ansvar for å undersøke om det er levert i henhold til kontrakt og ta høyde for de feil, mangler og begrensninger som finnes i dataene.  2. Kontraktsansvar. Både feil og ufullstendighet (mangler) fører til at produsenten kan komme i kontraktsansvar. Beslutningsfeil. En ting er jo bestillerens egne beslutninger. Det kan også føre til beslutningsfeil hos andre enn kontraktspartene. Da kan vi snakke om informasjonsansvar. Den som gjør informasjon tilgjengelig til bruk for andre har et ansvar for at informasjonen er riktig. Vanlig å ta forbehold om hvilke begrensninger som finnes i dataen.3. Utgangspunktet er at brukeren er ansvarlig for å benytte riktig målestokk for oppgaven. Den rettslige normen for hva som kreves av brukeren vil være hva som kan forventes av en alminnelig person i den aktuelle stillingen, f.eks. en alminnelig god byggesaksbehandler, planlegger, entreprenør, konsulent osv.  4. Utgangspunktet er at brukeren er ansvarlig for å vurdere dataene korrekt så langt det kan forventes av en alminnelig aktsom person i den situasjonen. Farevurderinger bygger imidlertid i stor grad på prognoser. Så lenge prognosene er forsvarlige kommer man ikke i ansvar om det viser seg at de ikke slår til. 5. Dersom viktige hensyn eller fakta som det etter de aktuelle bestemmelser skal legges vekt på ikke er tatt hensyn til, foreligger det en feil ved vedtaket som kan føre til at det er ugyldig.  6. Kommunen har en selvstendig plikt til å sørge for at saken er godt nok opplyst til å fatte vedtak. Kan føre til ugyldig vedtak og erstatningsansvar for det ugyldige vedtaket.  7. Dersom ingen har opptrådt uaktsomt er naturskader eierens risiko. Det derfor eieren tegner forsikring.  



Case

Foto: NVE / Lars Løkeland Slåke
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Vi skal her se litt på hvordan saksbehandling etter DOK kan lede til uheldige arealbeslutninger, til tross for at DOK faktisk har tilfredsstillende kvalitet.Vi eksemplifiserer problemstillingen med en reell case hvor ulike typer utbygging over tid har ledet frem til et høyt konfliktnivå knyttet til masseførende overflateavrenning mot et lavereliggende boligområde. Ansvarsforholdene i casen er uoversiktlige. Det er mindre viktig hvor casen er hentet fra - eksempelsaker som dette kan hentes fra nesten hvilken som helst av landets kommuner.



Nedbørfeltet
Bygging her kan medføre
økt flomfare nedstrøms

Bygging her kan blokkere 
for fremtidig bebyggelse 
oppstrømsData: Høydedata

Verktøy: Grass GIS
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NVEs utgangspunkt er at ethvert tiltak ligger i et nedbørfelt.Feltene kan varere i betydelig grad med hensyn til hvordan de responderer på nedbør. Generelt gjelder at responsen avtar med økende feltstørrelse. De minste feltene, kanskje ned mot 100 dekar, har de siste årene vist seg kapable til å påføre bygninger og infrastruktur momentante og betydelig skader bare nedbørintensiteten blir tilstrekkelig kraftig. Dette må vi ha i bakhodet når vil planlegger fremtidig arealbruk. Det er viktig å betrakte feltet under ett ved utbygging slik at vi ikke bygger oss inn i fremtidige problemer.



Ingen indikasjoner på naturfare 
i DOK

Trygt å bygge her?

Kart: Geovekst
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Her er det søkt om tillatelse til å føre opp to eneboliger. Kartutsnittet representerer saksbehandlers perspektiv for beslutning.I DOK er det ikke registrert noen faretema. NVEs aktsomhets- og faresonekart viser ingen indikasjoner på fare. Søknaden blir derfor godkjent uten problemer.



Sumpdannelse

Løsmasser

Data: Høydedata
Verktøy: Grass GIS
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Vi rykker allikevel ett skritt tilbake og reflekterer over NVEs holdning at ethvert tiltak ligger i et felt. Når vi beregner feltet som drenerer mot det planlagte tiltaket, ser vi at dette utgjør ca 160 dekar. Dreneringslinjene forteller i klartekst at det her kan være snakk om overvannsutfordringer, og mer detaljerte analyser i Norge i bilder viser at terrenget overfor tiltaket har vært utsatt for betydelige endringer de siste årene.Kombinasjonen av forsumping, løsmasser og bratt helning ned mot det omsøkte tiltaket bør indikere varsomhet med å gi byggetillatelse uten å foreta nærmere vurderinger.



Ingen indikasjoner på naturfare 
i DOK

Men…

• Forvitringsmateriale
• Bratt
• Terrenggryte
• Grøfter

Trygt å bygge her?

Kart: Geovekst

?
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Alt tatt i betraktning er dette et uheldig sted å bygge. Bygningsmassen burde vært trukket nærmere eksisterende bygningsmasse, og det burde vært lagt inn en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen som pålegger omlegging av eksisterende vassdrag lenger vest. Det er et åpent spørsmål hvilke prosesser som må til for å avdekke behovet for en slik rekkefølgebestemmelse når det ikke eksisterer noen indikasjoner å fare i DOK.



Stillestående og rennende 
overflatevann med helårs 
vannføring.

eller

Vannløp uten årssikker
vannføring som skiller seg 
tydelig fra omgivelsene.

Vassdrag etter vrl § 2?

Foto: NVE / Rune Bratlie
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NVE anbefaler generelt ikke å bygge nærmere vassdrag enn 20 meter. Er det her snakk om vassdrag? Svaret finner vi i vannressurslovens definisjon, og den er nokså entydig i dette tilfellet.Å tillate bygging nær vassdrag har to risikodimensjoner. For det første representerer utbyggingen en risiko for flomskade i seg selv. For det andre representerer tiltaket en risiko for at allmenne vassdragsverdier ikke blir ivaretatt  på en god måte. Bekker kan være et yndet sted å lage badekulper og tømme hageavfall. Og altfor ofte ser vi at tiltakene drar med seg uheldige inngrep som murverk og bekkelukninger for å vinne mer overflateareal. I verste fall kan slike inngrep påføre tredjepart skade.



- Forurensningsloven og avløpsanlegg (anleggseieren) 

- Ansvar for manglende kapasitet eller vedlikehold av avløpsanlegg. 

- Vannressursloven og vassdragstiltak (tiltakshaveren)

- Ansvar for skade fra vassdragstiltak. 

- Grannelova og tiltak på naboeiendom (naboen eller den som utfører)

- Ansvar for skade fra tiltak på naboeiendom. 

- Skadeserstatningsloven § 2-1 og kommunens ansvar 

- Kommunens ansvar for plan- og byggesaksbehandling.

Ansvar for skader fra overvann 
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Forurensningsloven Avløpsanlegg etter forurl. omfatter også anlegg for avledning av overvann. Forurensningsloven § 24a bestemmer at eieren av et avløpsanlegg er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som avløpsanlegget gjør på grunn av manglende kapasitet eller vedlikehold. Avløpsanlegg er definert i § 21 til å være anlegg for transport av sanitært og industrielt avløpsvann (spillvann) og overvann (overflatevann.) Strengt ansvar på grunn av farene med forurenset vann. Kommunen, grunneiere i sameie og alene kan være ansvarlige som eiere. Eksempler kan være: manglende og for dårlig kapasitetmanglende vedlikehold for eksempel fjerne opphopninger av masser foran kulverter og lignende Vannressursloven Vassdragstiltak er definert i vannressursloven § 3. Tiltak som er egnet til å påvirke vannføringen, vannstanden, vassdragets leie eller strømmens retning og hastighet. Virkningsbasert vurdering. Tiltakshaveren vil være den som gjennomfører tiltaket. Kan bli ansvarlig for skadene etter § 47 i vannressursloven. Eksempler på ansvar for vassdragstiltak kan være: bekkelukkinger med for dårlig kapasitetsikringstiltak (flomvoll, erosjonssikringer) som fører til økt skade andre steder i vassdraget endre vassdragets løp slik at det gjør skade på naboeiendom (grav ut, endre retning, fylle ut)Et system for håndtering av overvann kan veksle mellom å være et avløpsanlegg (ledninger) etter forurensningsloven og et vassdrag etter vannressursloven.  Tiltak som er i strid med vannressursloven kan NVE følge opp med pålegg. GrannelovaGrannelova opererer med en tålegrense. Dersom naboen gjør noe som er urimelig eller unødvendig og til skade på naboeiendommen, kan naboen komme i ansvar. Retting eller erstatning. Eksempler kan være: hugger skog asfalterergraver grøfter eller andre tiltak som fører til overvannsproblemer på naboeiendommen. Skadeserstatningsloven Den som har handlet uaktsomt blir ansvarlig overfor skadelidte. Det kreves et økonomisk tap, en årsakssammenheng og et ansvarsgrunnlag. Her kan kommunen bli ansvarlig for: å tillate bygging i et fareområde når søknaden skulle vært avslått etter pbl. § 28-1 (Nissegård, Nord-Fron)ikke sørge for at overvann er godt nok håndtert på eiendommen etter pbl. § 27-2 siste ledd kommunen ikke har stilt krav om fordrøyningstiltak i en reguleringsplan Kommunen kan komme i ansvar dersom ansatte handler uaktsomt i strid med det som kan forventes av kommunal planlegging eller kommunale tiltak. 



Omlegging fra rør i bakken til 
overflateavrenning på dyrkamark i 
kvikkleiresonen 
(vannressursloven/naboloven?)

Nytt utløp gjennom
780 mm plastrør 
(forurensningsloven/vannressursloven?)

Bratt, masseførende avrenning fra 
golfbane (naboloven?)
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