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1. Hvorfor være opptatt av det offentligrettslige ansvaret?

2. Om ansvarsbegrepet

3. Hvem har ansvar for hva?

4. Tips til entreprenøren før bygging

5. Tips til entreprenøren under bygging

6. Endringer i de offentligrettslige reglene?

Dette skal jeg snakke om:



Offentligrettslig 
ansvar

Lover
Forskrifter

Krav til folk, 
foretak og 
forvaltning

Privatrettslig 
ansvar

Kontrakt Krav til 
kontraktspartene

1. Offentligrettslig ansvar – for flere enn det offentlige



Offentligrettslig : Er grunnforholdene sikre eller usikre?

Ukjente 
grunnforhold

Grunnforhold           
er kjent

Sikker grunn

Usikker grunn

Tilstrekkelig kjennskap
til å ta stilling til om grunnforholdene er sikre eller usikre



Privatrettslig : Hva må du ha kjennskap til etter kontrakten?

Ukjente 
grunnforhold

Grunnforhold           
er kjent

Sikker grunn

Usikker grunn

For å  kunne oppfylle dine plikter etter kontrakten?

For å unngå at det ukjente får betydning for     
fremdrift eller omfang av kontraktsarbeidet?



Ansvar
Har: Gjøre det man skal
Kan få: Hvis man ikke gjør det man skal

Hva slags ansvar har kontraktsparten din?
Kommune
Infrastruktureier
Privat bedrift

2. Ansvar



Tiltakshaver

Kommunen

NVE

3. Hvem har ansvar for hva

Planlegge Prosjektere Søke Bygge



Tiltakshaver

Grunnundersøkelser?
Sikringsbehov?

Kommunen

Planmyndighet
• ROS
• Ulike planer
• Hensynssoner
• Klimahensyn
• Samfunnssikkerhet
• Konsekvensutredninger
• Faresoner
•Veiledning og informasjon

Beredskapsmyndighet
• ROS

NVE

Skredmyndighet
• Bistå i arealplanleggingen

- Faglig bistand
- Innsigelser

• Kartlegging av naturfarer

Vassdrags- og flommyndighet
• Bistå i arealplanleggingen

- Overvannsmengder
• Kunnskap om avrenning i 

tettbygde strøk

Planlegging



Tiltakshaver

• Enten selv eller ansvarlig  
prosjekterende

• Bla. sørge for 
tilstrekkelig grunnlag for 
utførelse av tiltaket

Kommunen

• Veilede

NVE

• Veilede

Prosjektere



Tiltakshaver

• Enten selv eller ansvarlig søker
• Søknadsplikt?
• Dokumentere sikker byggegrunn
• Dokumentere andre opplysninger 

nødvendig for å ta stilling til søknad

Kommunen

Byggesaksmyndighet
• Er kravene i lov/forskrift oppfylt?

- Sikkerhet mot naturpåkj. – skred
- Overvann
- Konstruksjonssikkerhet

• Behov for ytterligere informasjon?

Beredskapsmyndighet
• Forholdsregler og sikringstiltak

NVE

Skredmyndighet
• Støtte til sikringstiltak

Søke
Tilstrekkelig sikkerhet mot fare
- Som følge av naturforhold
- Ved at grunn utsettes for fare som følge av tiltaket



Tiltakshaver

• Enten selv eller ansvarlig 
utførende

• Bla. sørge for at  vilkår i 
byggetillatelsen oppfylles

• Og melde fra ved mangelfull 
prosjektering

Kommunen

Byggesaksmyndighet
• Fortsatt behov for utrede 

grunnforhold? 

NVE

• Ikke del av byggesaken

Bygge



Er det gjort grunnundersøkelser?

Finnes det generelt tilgjengelig veiledning?

Kontakte kommunen for konkrete avklaringer?

Er arbeidet søknadspliktig? Sier byggetillatelsen noe spesielt? 

4. Tips til entreprenøren før bygging



Er arbeidet tilpasset klimaendringer? 

Graving, oppfylling eller terrengendringer?

Risikovurdering ved gravearbeid 

Tips til entreprenøren før bygging

VG.no

NGI.no



Nyttig informasjon

NGU.no

NVE.no



Nyttig informasjon



Byggegrop med mye vann

Kjøre på vannmettet grunn

Graving blottlegger leire

Sprekker i grunnen

Massepåfylling som leder flomvei i annen retning

5. Tips til entreprenøren under bygging

NVE Ekstern Rapport 4/2021

Foto: Eyvind Andersen, Oslo kommune



Byggkvalitet-utvalget 

NOU 2022:3 På trygg grunn – ny lov om naturskadesikring

Ny Stortingsmelding om flom og skred-politikken

6. Endringer i de offentligrettslige reglene?



Takk for oppmerksomheten
anro@nve.no

Foto: NVE
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