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Ledningsregisteringsforskriften med 
veiledning

Dokumentere 
Nye, endringer og avdekking av uregistrerte anlegg
Kreve dokumentasjon av nye tilkoplinger (stikkledninger)

Utlevere
Saklig behov og ikke underlagt sikkerhetsloven
Vurdere behov for påvisning

Betaling
Faktiske kostnader pluss rimelig avkastning av investeringene
Normalt ikke for påvisning

Hør mer
klokka 13:10



Hevd av rettsvern

Hør mer i morgen 
klokka 9:30

Ill. Oddmund Mikkelsen



To dommer om rekkefølgekrav 
og utbyggingsavtaler

Hør mer i sofapraten

En lagmannsrettsdom om 
utbyggingsavtale
En Høyesterettsdom om rekkefølgekrav
Hvilke rekkefølgekrav kan stilles

Adgang til å se hen til sumvirkninger av økt 
utnyttingsgrad

Rekkefølgekravene må dekke reelle 
behov som utløses eller forsterkes av den 
aktuelle utbyggingen

Relevant og nær sammenheng mellom 
tiltaket og utbyggingsprosjektet

Når blir kravene i en utbyggingsavtale 
uforholdsmessig



Ansvarsfordeling mellom entreprenør og 
byggherre

Ansvar for lekkasjer fra en 
nyetablert vannledning
Grunnlag for heving og 
erstatning?
Forholdet mellom 
standardinnholdet i NS 3420 
og særskilt tekst skrevet inn 
av prosjekterende Hør mer i morgen 

klokka 14:20





Miljøinformasjon

27.0
1.20

21



Eierskapsbestemmelsene i vass- og avløpsanleggslova

Eierskapsbestemmelsene når 
utbyggere opparbeider 
avløpsanlegg over 50 pe

Kan bare andelslag (samvirker) søke 
om utslippstillatelse?

Hvordan håndtere ulovlig 
etablerte anlegg som skulle vært 
organisert som andelslag 
(samvirker) Hør mer i morgen 

klokka 13:20



Tilknytningsplikt til avløpsledning
Tilknytningsplikten gjelder alle 
eiendommer, også der ledningen er 
ny og bebyggelsen allerede har en 
annen løsning som tidligere var lovlig
Gjelder også der bebyggelsen 
allerede er – eller har vært –
tilknyttet offentlig ledning
Må kjenne normalkostnaden for 
området og at kostnaden for den 
enkelte eiendom ikke er 
uforholdsmessig



Tilknytningsplikt til vannledning

Avstandskravet, kostnaden og 
rimelighetskravet var oppfylt 
(200 m og 50 000 kr.)
Saksbehandlingsfeil at 
kommunen ikke hadde 
skrevet hvordan de hadde 
vurdert kommentaren etter 
forhåndsvarselet

Uten betydning for vedtakets 
innhold



Ferdigmelding fra VA som vilkår for å få ferdigattest

Vilkår i byggetillatelsen må være
I samsvar med formålet til plan- og 
bygningslovgivningen 
Ikke bygge på utenforliggende hensyn eller 
være urimelig tyngende 
Avgrenset til plikter av mindre omfang som skal 
avhjelpe skadevirkninger ved byggetillatelsen og 
ulemper ved tiltaket

Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er 
utført i samsvar med byggetillatelsen og 
plan- og bygningsregelverket

Hør mer klokka 
12:30



Ansvarlig for pålegg ved utleie

Pålegg rettes mot den som er 
ansvarlig for at det ulovlige 
forholdet har oppstått
Bygningsmyndigheten har et 
visst skjønn



Reguleringsplanbestemmelse om fossilfri anleggsplass

Ikke hjemmel i plan- og 
bygningsloven til å fastsette 
planbestemmelser med krav om 
fossilfrie byggeplasser



Presisering i veiledningen til vannforskriften § 12

Unntak fra miljømål - viktig for vurdering 
av utslippstillatelser 

Tillatelse til ny virksomhet som kan medføre 
at miljømålene ikke nås eller at 
tilstandsklassen forringes

Ønsker at kommunen kommer tidligere på 
banen - vurdere i plansaker om § 12 
kommer til anvendelse
To stegs vurdering

Kommer § 12 kommer til anvendelse?
Hvordan sikre at vilkårene oppfylles?



Fakturering av gebyr





Standardisert grunneieravtale

Kontakt med Bondelaget

Bondelaget har avtale med 
nettselskapene

Forsøke å unngå kabler over jorder 
og eng
Utgangspunkt for erstatning –
avlingstap i anleggsåret pluss to år



Høringsforslag: Endringer i plan- og bygningsloven

Nytt system for å finansiere offentlig 
infrastruktur

Hørin
gsfr

ist
 

nove
mber 2

021

Hør mer klokka 14:20



Høringsforslag: Byggblankett

Utbyggingsavtaler

Hørin
gsfr

ist
 

oktober 2
021



Hvor blir det av ny forvaltningslov?

Hovedsakelig en videreføring
Klargjør 

Enkeltvedtak
Utredningsplikt ved lokale 
forskrifter

Lovfester 
Myndighetsmisbrukslæren 
Vilkårslæren

Hørin
gsfr

ist
 

dese
mber 2

020



Overvann

Hørin
gsfr

ist
 

juni 2
020

Hørin
gsfr

ist
 

juni 2
020

Hørin
gsfr

ist
 

juni 2
020



Byggkvalitetsutvalget

Aansvarsrettsystemet foreslått avviklet
Byggherren stå alene ansvarlig overfor det 
offentlige

Sentral godkjenningsordning foreslått 
erstattet med lovregulering av yrker

Kvalifikasjonskrav til person og ikke foretak
Hørin

gsfr
ist

 

februar 2
020



Veileder til ledningsforskriften

Samferdselsdepartementet skal legge 
frem et forslag for OED og KMD
Uvisst når den blir publisert Hørin

gsfr
ist

 

februar 2
020



Regulering av vanntjenester og overvann



De mest aktuelle EU-direktivene



Vanndirektivet og avløpsdirektivet

Vanndirektivet skal ikke endres
Avløpsdirektivet (kapittel 14 anlegg) fra 1991 
er under revisjon





Drikkevannsdirektivet

Helse- og omsorgsdepartementet skal implementere 
direktivet i norsk rett 
Eksempler:

Årlig informasjonsplikt til abonnentene om vannkvalitet, forbruk, 
hvis tilgjengelig; forbrukstrend og sammenligninger, lenke til 
nettside med forbrukerinformasjon, herunder lekkasjenivå
Fremme opplæring av rørleggere og andre fagfolk som arbeider 
materialer i kontakt med drikkevann
Nærmere innhold i farekartleggingen



Sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer NIS2
og Critical Entities Resilience Directive (CERD)

NIS1 Ivaretas i drikkevannsforskriften
NIS2 Foreslått også å gjelde avløp
Direktivet om kritisk infrastruktur 
foreslås å gjelde vann og avløp



EU-direktiv om engangsplast
implementert i produktforskriften
Forbud mot plast i bomullspinner, bestikk, tallerkener, 
sugerør, rørepinner, ballongpinner, matbeholdere, 
enkelte drikkebegre
Merking av enkelte plastprodukter

Sanitetsprodukter
våtservietter 
tobakksprodukter



Norsk Vanns juridiske tilbud

Ne#verk for våre 
andelseiere

Åpen ne#side hvor 
andelseierne kan få 
svar på spørsmål om 

gjeldende re#

Konferanser og kurs


