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Norge:
 Utbyggingen av vann- og avløpsnett i Norge kom så 

smått igang rundt 1855, men skjøt virkelig fart etter 
annen verdenskrig. 

 Det ville ha kostet ca. 1 000 milliarder kroner å bygge 
dette nettet på nytt i dag. 

 Lengden på det norske hovedledningsnettet (vann, 
avløp og overvann) tilsvarer 2,5 ganger rundt ekvator. 

 Befolkningsvekst, klimaendringer med økt 
nedbørsmengde, stormflo, havnivåstigning og 
etterslep på vedlikehold gjør at vannbransjen må 
investere nærmere 500 milliarder kroner i Norge frem 
mot 2030. NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i 
endring.



De største økonomiske kostnadene som følge av klimaendringene er 
knyttet til at dagens vann-, avløps- og ledningsnett ikke er 
dimensjonert for økt nedbørsmengde.

 Problemet med tette flater – hvordan unngå at alt overvannet må i 
rør? Permeable flater/separering. Forslag om eget overvannsgebyr.

 I gjennomsnittet betaler en husholdning 3100 kroner i vanngebyr og 
3400 kroner for avløp i året. Det tilsvarer ca. 2 øre for én liter vann og 
3 kroner for en dusj

 FN har beregnet at et menneske trenger 20–50 liter vann om dagen 
for å dekke grunnleggende behov for drikke, personlig hygiene og 
renhold.

 I Norge forbruker hver person i gjennomsnitt 200 liter vann om dagen.



Tromsø kommune, Vann og avløp
Totalansvar for planlegging, forvaltning, drift og vedlikehold av alle 
kommunale vann- og avløpsanlegg i kommunen

• Kommunens største og viktigste 

miljø- og næringsmiddelbedrift 

• Areal ca. 2500 km2

• 78 årsverk

• Ca 80.000 kunder 

• Selvkost/gebyrfinansiert økonomi

• Hovedvannverk i Simavik (+Kvaløya)

• 15 distriktsvannverk (+avløpsanlegg)

• 1,2 millioner kundekontakter daglig

• 387 kilometer K-vannledninger 

• 480 kilometer K-avløps- og overvannsledninger 

• Investeringer konkurranseutsatt  for kr. 150’’ – 200’’ 

og driftskostnader kr. 110’’ årlig

• Eget minikraftverk i Simavika/Damvannet fra 2015  

• Kommunens Forurensningsmyndighet f.o.m. 2006

• KRITISK INFRASTRUKTUR (lik strømforsyning) !!!
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VA-ledninger Tromsø by



NOU 2015:16: Overvann i byer 
og tettsteder. Som problem og 
ressurs.



UUUUPS, BOM!

ELLER IKKE…………



DER VAR 
DEN!



Problemstillingen:

 Egne prosjekter i regi av VA og/eller Park og Veg

 Private utbyggingsfelt, Utbyggingsavtaler  – utbygger og hans entreprenører

 Kontroll contra tillitsbasert utførelse

 Norsk og TKVA’s regelverk – følges og håndheves dette? 

 FDV og sluttdokumentasjon

 Innsendelse av SOSI-filer, kvalitetssikring, inntegning i kartverket Gemini

 Garbage in = garbage out

 Ansvar for feilplassering

 Ansvarsfraskrivelser av TKVA



Gar
asj
ean
leg
g

«Kommunal ledning havnet 
5 m inn på privat grunn!!»
Gammel avtale? Feil 
inntegnet? Røret? 
Eiendomsgrensen? Har VA’s
entr. gjort en kapital feil?





UTFORDRINGER!
 Hvem tar feil, hvem har rett? 

 Hvor skal ansvaret plasseres hvis/når det oppdages kommunale rør i privat 
grunn?

 Kan manglende avtale (rettsgrunnlag) repareres? Ja, ved senere forhandlinger 
og avtaleinngåelse.

 Vederlag? Nei, ikke ved rene rådighetsbegrensninger («bruksrett til grunn»), kun 
ved avståelse av grunn/grunnerverv. Frivillig/avtale eller ved ekspropriasjon.

 Rimelighetsbetraktninger, plaster på såret, misforståelser, enker. Klarer vi å 
behandle like tilfeller likt?



Begripelig? Korrekt? GPS-innmålt? Logisk? I 
tomtegrensen? I samme grøft? Tinglyste 
avtaler/servitutter?



Hvem har ansvaret for korrekt 
innmåling, eksistens og 

beliggenhet?
«Merknad til det kommunale kartverket:

Tromsø kommunes ledningskartverk er av varierende kvalitet Vann og 
avløp anser beliggenhet og høyder som veiledende og tar ikke ansvar for 

skader som måtte oppstå som følge av avvik på kommunale ledninger 
inntegnet i kartet.

For private stikkledninger inntegnet i kommunalt ledningskart, har 
kommunen intet ansvar for riktigheten av beliggenhet og høyde, eller for 

manglende inntegning. Dette er huseiers ansvar.

Ta evt. kontakt med Vann og avløp for ytterligere informasjon.»



STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN 
OG AVLØP, p. 1.5 
Kommunen kan nekte godkjent foretak som 
ikke overholder de til enhver tid gjeldende 
abonnementsvilkårene (administrative og 
tekniske bestemmelser), å utføre arbeid på 
slike anlegg hvis forholdene ikke blir brakt i 
orden innen rimelig tid. Det samme gjelder 
hvis krav til utførelsen etter plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter ikke 
blir overholdt. 



VERKTØYET
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp-Administrative 

bestemmelser (vedtatt i kommunestyret 27.01.10 = lokal 
forskrift!),   p. 2.1: Godkjent foretak skal sørge for at det 
foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsledning 
(slik det er bygget) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen 
sendes kommunen for oppbevaring.

VA-norm for Tromsø kommune (særbestemmelser til Standard 
abonnementsvilkår), p. 3.3: Sluttdokumentasjon: 
Koordinatfestede innmålingsdata. [Henvisning til p. 9.3].

09.01.17: Nytt p. 2.7: Sluttdok. skal heretter presenteres i et 
møte hos TKVA.



VA-NORM, p. 9.3 Innmåling og registrering av ledningsnett 

9.3.1 Innmåling 

Koordinatbestemmelse av ledningsnett og komponenter skal foretas fortløpende på 

åpen grøft. 

Alle punkter skal måles inn med totalstasjon, landmålings-GPS eller annet utstyr 

som gir tilsvarende nøyaktighet. 

Nøyaktighet 

Alle punkter skal måles inn med x-, y- og z-koordinat. Målenøyaktigheten i 

grunnriss skal være 0,10 m og i høyde 0,05 m. Koordinater skal være basert på 

EUREF89 Sone 33 koordinatsystem. 

Dataformat 

Innleverte måledata skal være i sosi-format og være kodet etter sosi-standard. 

Ledning skal være linje objekter i sosi-filen. 



VA-NORM, p. 9.3.3 Innmåling og registrering av private stikkledninger 

Koordinatinnmåling 

Felles privat stikkledning. Omlegging og legging av ny ledning. 

Privat stikkledning. Omlegging og legging av ny ledning på 3. parts / annen eiendom. 

Alle tilkoblingspunkter til offentlig ledning. 

Målebåndsinnmåling 

Reparasjon/renovering/utskiftning. Uregistrert felles privat stikkledning. 

Reparasjon/renovering/utskiftning. Uregistrert privat stikkledning. 

Omlegging og legging av ny privat stikkledning på abonnentens eiendom. 

Innmålingspunkter 

Krav koordinatinnmåling

Krav til målebåndsinnmåling 



JUSSEN
Hvordan oppnå rettsgrunnlag for å 

kunne ha K-ledning eller installasjoner på
P-grunn?

Avtale, ekspropriasjon, makeskifte eller 
hevd: positiv/negativ servitutt = rettighet
/heftelse

Daglig opplevelse: ofte ingenting, i beste
fall en muntlig avtale, «Skrift i sand», 
gentlemens agreement, gratis vann til evig tid.  

I eldre saker blir blir hevd ofte redningsplanken.





AVTALE OM RETT TIL Å HA VANN-/AVLØPSANLEGG PÅ EIENDOM

1. Avtaleparter:

Grunneier:

Eier av gårdsnr. 179, bruksnr. 105, 

Navn: Duco Invest AS v/Hans ……………

Org. nr. 992 350 ???

Rettighetshaver/ledningseier: 

Tromsø kommune

Rådhuset

9299 Tromsø

Org. nr. 940 101 808 

1. I 2001 etablerte Tromsø kommune (TK) pumpestasjon (PS) på gbnr. 179/105, med hjemmel i avtale med grunneier. I 

egenskap av ledningseier, fikk TK rett til å ha, vedlikeholde og utskifte pumpestasjon, vann- og eller avløpsledning, 

installasjoner mv. på eiendommen. Traseen er vist på kart datert 21.09.16, vedlagt denne avtale. Trasébredden er 8 meter; 4 

meter på hver side av ledningen.

2. Ledningseier har i anleggsperioden og ved senere vedlikehold og utskifting av ledninger, rett til å benytte hele trasébredden. 

Ved anleggsslutt og etter vedlikehold/utskifting skal ledningseier snarest mulig rydde opp etter seg.



3. Ledningseier har rett til nødvendig fremkomst over eiendommen for utøvelse av de i avtalen nevnte rettigheter. Ledningseier

har opparbeidet atkomstveg via skolen/fra nord-øst. Skader på veier og/eller eiendom for øvrig som måtte oppstå som følge 

av ledningseiers transport og ferdsel, er ledningseier ansvarlig for å rette opp snarest mulig.

4. Det kan ikke etableres bygning, faste installasjoner eller gjøres større terrengendringer på ledningstraseen, jf. VA-norm pkt. 

2.2 og 2.3.

5. Denne avtalen kan tinglyses på gnr. 179 bnr. 105 for ledningseiers regning.

Sted:......................., dato:................ Sted:............................, dato:.........................

Grunneier Ledningseier



MANGLENDE TINGLYSNING –
GODTROERVERV?

Typisk ved videresalg/suksesjon/ny eier som ikke 

kjenner historien.

Synlige installasjoner på eiendommen? Kumlokk?

Binder opp grunn; «kan ikke bygge garasje der». Plikter ny eier å godta at 
K-installasjonene blir liggende? Ja, i de fleste tilfeller viser undersøkelser 
at det foreligger avtalegrunnlag med første eier. 

KUM-
LOKK!!!



• Kan det ikke bebreides ny eier at han ikke oppdaget ledningen, 
kan TKVA tape sin rett – retten ekstingveres (kan dog repareres 
v/ny avtale). Særlig aktuelt hvis TKVA ikke har besørget 
rettigheten tinglyst på eiendommen = ikke NOTORITET, ikke 
mulig å vite og sjekke.

• HEVD kommer reddende inn hvis servitutten ikke er tinglyst; 
TKVA vinner rett etter 20 år hvis VA-anlegget (typisk: kumlokk) 
er synlig, 50 år hvis ikke synlig; ikke oppfordring for grunneier til 
å gjøre nærmere undersøkelser. 



FLYTTING AV KOMMUNAL LEDNING PÅ 
PRIVAT GRUNN
Servituttlovens § 5: «……kan kvar av partane krevja å få bruken flytt , 

eller rettshøvet omskipa på annan måte, når han ber kostnaden 
sjølv,… Vinning for båe partar, kan kostnaden delast….».

Oftere tema mellom private: «Naboens vannledning ligg dær æ ska
grave ut førr tilbygget! Ka gjør æ no?». PRIVAT!!!! Henvises til egne 
forhandlinger - advokat.



TAKK FOR MEG – LYKKE 
TIL MED 

KONFERANSEN


