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Behandling av lekkasjesaker
Saker kommer inn fra lekkasjelyttere eller nettservice.
Varsel om pålegg skal sendes i løpet av tre virkedager.
Brev er i stor grad basert på standardtekster.

De fleste saker er enkle:
• Eier av ledning er identifisert med stor sannsynlighet.
• Som regel ledning til en eiendom.
• Få overraskelser.



Behandling av lekkasjesaker
Der det er flere eiendommer på samme ledning, litt mer
arbeid…
• Sjelden etablert sameie
• Ofte uenighet mellom eiere
• Noen ganger uenighet med kommunen om ansvar



Hjemler – avtalevilkår med mer
Avtalevilkår:
”abonnent skal innrette og holde sine anlegg i lovlig og
forsvarlig stand”

Tekniske bestemmelser:
”Vannledning må ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved
maksimalt prøvetrykk. […] ”Vanninstallasjoner skal utføres
slik at tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker,
stoffer eller gasser ikke kan finne sted.”



Tvangsmidler
Avtalevilkår:
Ved overtredelse av frist gitt i pålegg kan kommunen
utbedre feilen for abonnentens regning. Vanligvis etter
varsel, men kan også gjennomføres uten varsel om
nødvendig.



Tvangsmidler
Et alternativ – Gebyrforskriften
§ 4-1 Kommunen bestemmer hvor mange vannmålere […]
og plassering.

• Ny måler nær tilknytningspunkt - abonnenten betaler
også for lekkasjevannet.
• Kan fort bli snakk om store summer.
• Legalpant på vanngebyr – eiendommen kan tvangsselges.



Prosessen før
Tidligere:
- Varsel om pålegg
- Pålegg med varsel om gjennomføring for eiers regning

Krav: søknad/melding om reparasjon/utskifting fra
rørlegger eller graver med dokumentasjon. I godkjenning
stilles krav til innmålingsskjema



Prosessen før - problemer
Mye saksbehandling:
1. Ingen utbedring eller annen respons på varsel eller pålegg ->

purring, lekkasje fortsetter, høy terskel for kommunal
gjennomføring.

2. Lekkasje utbedres men ingen søknad/melding -> purring.
3. Lekkasje utbedres og søkes/meldes, men mangler tegning ->

purring.
4. Utbedring søkes og godkjennes, men innmålingsskjema sendes

ikke -> purring.
5. I tillegg, dersom ledninger over annens eiendom – krav om tinglyst

erklæring -> purring.



Prosessen før – problemer
Høy terskel for kommunal gjennomføring på grunn av usikkerhet
forbundet med innkreving. Svakt sanksjonsmiddel.

Kommunal gjennomføring er stort sett punktreparasjon – det er ofte
utskifting av ledningsstrekk som er fornuftig.

Lekkasjepunkter på privat eiendom gir konfliktpotensiale i forhold til
beplantning, murer, og ansvar for skader.

Reklamasjon?



Prosessen før - oppsummering
• Tidkrevende på grunn av mye purring
• Svakt tvangsmiddel (i utgangspunktet kun istandsetting)
• Tvangsmiddel er forbundet med risiko for kommunen



Hva med kloakklekkasjer?
Hjemles i forurensningsloven §§ 7 og 22. Mulighet for
tvangsmulkt i henhold til § 73.

Det er færre kloakklekkasjer (som oppdages) enn
vannlekkasjer.



Prossesen – første endring
• Varsel om pålegg og pålegg, men kun krav om at eier
melder om at utbedring er gjennomført.

Vi slipper nå purring på ordinær søknad/melding fra
rørlegger og manglende dokumentasjon (tegning,
innmålingsskjema, tinglyst erklæring) og innmålingsskjema.



Prosessen – andre endring
• Vann og avløp får delegert myndighet for de
bestemmelsene som gjelder vann og avløp i PBL og TEK 10.

Pålegg om utbedring av lekkasje hjemles i nå PBL.



Hjemler – Plan- og bygningsloven
med mer
TEK 10:
§ 15-8 (2) bokstav a) Anlegg skal gi de ytelser som er
forutsatt, tåle de indre og ytre belastninger som kan
forekomme og ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

§ 15-9 (2) bokstav a) Ledningsnett skal ha tilstrekkelig
tetthet mot lekkasje ved maksimalt driftstrykk.



Tvangsmidler
PBL:
§32-5 ”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 frist.”

Tvangsmulkt hovedsakelig som dagsmulkt fastsatt ved
skjønn. Vanlig for private – 500,- per døgn.



Prosessen nå - oppsummering
• Mindre saksbehandling, i utgangspunktet kun varsel om
pålegg og pålegg.
• Raskere gjennomføring (veldig få vil ha dagmulkt).



Utfordringer
1. Enkelte antatt kommunale lekkasjer har vist seg å være

på stikkledninger. Overtakelse av grøft har vært umulig
på grunn av trafikkhensyn.

2. Større private felles stikkledningsanlegg. Kan kreve
kommunalt engasjement der sameie ikke er stiftet.

3. Uenighet mellom kommunen og eiere av felles
stikkledninger om eierskap. Langvarig og til dels
omfattende korrespondanse, klagebehandling og i ett
tilfelle – rettssak.



Videre?
Antagelig flere lekkasjer fremover. Ledninger lagt fram til
70-tallet er utskiftingsmodne.

Noen ledninger er helt eller delvis skiftet, men vi må regne
med at det kun er et spørsmål om tid før de begynner å
lekke.


