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Eneeier
Eneeier og rettighetshavere
Sameiere (sameieloven)
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Til dels overlappende reglerpp g
a) Offentlig myndighetsutøvelse

PBL og forskrifter (gjelder både vann og 
avløp)
Forurensningsloven (gjelder bare for avløp)

b) Privatrettb) Privatrett
Abonnementsvilkårene
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Etter PBL kap 20p
Rørleggeranmeldelse etter ab vilkår kap 2

Dette er to forskjellige søknadsbehandlinger 
som går uavhengig av hverandre
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Ute
a ) oppføring mv. ,…. av konstruksjon eller 

anlegg
b) Vesentlig reparasjon av samme
Inne
f)  Oppføring  endring eller reparasjon av f)  Oppføring, endring eller reparasjon av 

bygningsteknisk installasjon
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Inne
2. installering, endring og reparasjon av enkle 
installasjoner i eksisterende byggverk 
innenfor en bruksenhet eller branncelle

Utvendig
8  lokal drenering  samt reparasjoner ved rør8. lokal drenering, samt reparasjoner ved rør‐
og ledningsbrudd
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Veiledning til SAK10g
Ved vurdering av om en installasjon er enkel 

skal det legges vekt på installasjonens 
omfang, vanskelighetsgrad, faglige 
kvalifikasjoner som kreves og konsekvenser 
av eventuelle feil  Vurderingen må ta av eventuelle feil. Vurderingen må ta 
utgangspunkt i anleggets størrelse og ikke 
byggets størrelse.

7

Unntak er gjort for lokal drenering som ikke gj g
er tilknyttet overvanns‐ og avløpsnett, samt 
reparasjoner på vann‐ og avløpsanlegg ved 
rør‐ og ledningsbrudd.
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Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og 
installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at 
det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe 
for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker 
skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. 
Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om 
sikring og istandsetting. 
Der vann‐ og avløpsledning tas ut av bruk permanent eller 
for et lengre tidsrom skal eieren koble ledningen fra felles g g
ledningsanlegg, når hensynet til forsvarlig helse, miljø 
eller sikkerhet krever dette. Kommunen kan pålegge 
frakobling i tilfeller som nevnt i forrige punktum.

9

Inne  TEK10 §§ 15‐5 til 15‐7§§ 5 5 5 7

Utvendig TEK10 §§15‐8 til 15‐10
Funksjonskrav som detaljeres gjennom 
ab.vilkårene
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Vil bare gjelde avløpsledninger (ikke gj p g (
vannlekasjer)

6. (hva som forstås med forurensning)
Med forurensning forstås i denne lov: 

1) tilførsel av fast stoff  væske eller gass til 1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til 
luft, vann eller i grunnen, 

11

Når det er fare for forurensning i strid med g
loven, eller vedtak i medhold av loven skal 
den ansvarlige for forurensning sørge for 
tiltak for å hindre at den inntrer. Har 
forurensningen inntrådt skal han sørge for 
tiltak for å stanse  fjerne eller begrense tiltak for å stanse, fjerne eller begrense 
virkningen av den
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§ 21. (definisjoner)§ ( f j )
Med avløpsanlegg forstås anlegg for 

transport og behandling av avløpsvann. 
Med avløpsvann forstås både sanitært og 

industrielt avløpsvann og overvann. 

13

Ved omlegging eller utbedring av gg g g
avløpsledninger kan 
forurensningsmyndigheten kreve at eier av 
tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende 
omlegging eller utbedring. Også ellers kan 
forurensningsmyndigheten kreve omlegging forurensningsmyndigheten kreve omlegging 
eller utbedring av stikkledning, når særlige 
grunner tilsier det. 
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Kommunen er ansvarlig for drift og g g
vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller 
delvis eies av kommunen. Ved private 
avløpsanlegg er eier av den eiendom som 
anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for 
drift og vedlikeholddrift og vedlikehold.

15

Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til gg g y
skyld for skade som et avløpsanlegg volder 
fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi 
vedlikeholdet har vært utilstrekkelig. §§ 57‐61 
gjelder tilsvarende. 
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§ 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med § 73 ( g f
loven)

For å sikre at bestemmelsene i denne lov 
eller vedtak i medhold av loven blir 
gjennomført, kan forurensningsmyndigheten 
fatte vedtak om tvangsmulkt til statenfatte vedtak om tvangsmulkt til staten

17

§ 8. Ein sameigar skal fara fint med sameigetingen. 
Ett  b k k l h  t  f  dji  i j i   Etter bruk skal han syta for opprydjing, reingjering og 
andre ettergjerder som høyrer til. 

Kvar sameigar har krav på at tingen vert halden 
forsvarleg ved like. Han kan på eiga hand ta seg av det 
som trengst til å berga tingen frå skade eller 
øydelegging, men skal fyrst samrå seg med dei andre 
så framt det kan gjerast utan fordrying og utan serleg 
k t d  H  k  k   i i l  l  f  kostnad. Han kan rekna seg ei rimeleg løn for 
arbeidet, og naudsynlege utlegg har han krav på å få 
att. 
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Abonnenten er ansvarlig for at hans private g p
vann‐ og avløpsanlegg til enhver tid er i 
forskriftsmessig stand
Kommunen kan kreve anlegg reparert, 
utbedret, omlagt eller fjernet dersom ….
Kommunen kan etter forutgående varsel få Kommunen kan etter forutgående varsel få 
arbeidet utført for abonnentens regning 
dersom slikt pålegg ikke etterkommes.
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Ab vilkår pkt 1.5p 5
‐ Få arbeidet utført for abonnentens regning
‐ Stenge av vanntilførsel (ikke avløpet)

Forurensningsloven
‐ Tvangsmulkt

Plan og bygningslovenPlan‐ og bygningsloven
‐ Pålegg med/tvangsmulkt
‐ Pålegg etterfulgt av forelegg med adgang til 

å utføre arbeidet for den ansvarliges regning
20
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Innvendig: Den som eier boligen.g g
Utvendig
Eier av den eiendom der skaden har oppstått?
F §24: Eier av den eiendom anlegget ble anlagt 

for.
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§ 32‐3. Pålegg om retting og pålegg om stans§ 3 3 gg g g p gg
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt 

i eller i medhold av denne loven, kan plan‐ og 
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige 
pålegg om retting av det ulovlige forhold, 
opphør av bruk og forbud mot fortsatt opphør av bruk og forbud mot fortsatt 
virksomhet, samt stansing av arbeid.
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§ 32‐5. Tvangsmulkt§ 3 5 g
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt 

i eller i medhold av denne loven, kan plan‐ og 
bygningsmyndighetene fastsette 
tvangsmulkt for å få gjennomført gitte 
pålegg innen en særskilt angitt fristpålegg innen en særskilt angitt frist.
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Endelig kan den som vil legge, omlegge eller g gg , gg
utvide privat anlegg for transport av vann 
eller avløpsvann i område som inngår i 
arealplan, kreve refusjon.
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