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1. Temaet
Elver og bekker – som er karakteristiske
trekk i vår natur, ofte med betydelige estetis-
ke og miljømessige verdier – er i prinsippet
underlagt privat eiendomsrett og kan repre-
sentere store verdier for eieren eller andre
rettighetshavere. Stikkord her er: fiske,
vannuttak, kraftproduksjon og ferdsel. Slike
interesser er knyttet især til vannløp av en
viss størrelse; det er slike vi skal ha for øye,
og dermed brukes i fortsettelsen bare beteg-
nelsen elv. Når elven skifter leie – og det
skjer ikke så sjelden – kan det oppstå en rek-
ke spørsmål av juridisk karakter. Før disse
antydes, må det minnes om at den sikre ho-
vedregel er at eieren av elvegrunnen er eier
av elven – med den reservasjon at eiendoms-
rett til vassdrag har en del viktige særdrag
som vi ikke kjenner fra eiendomsrett til tørt
land, jf. lov 24. november 2000 nr. 82 om
vassdrag og grunnvann (vrl.) § 13. Videre
minnes det om at lov 15. mars 1940 om vass-
dragene (vassdragsl.) har regler om grense-

dragning i vassdrag; de er deklaratoriske,
men med sterk gjennomslagskraft.1 Den vik-
tigste regel i vassdragsloven er at grensen
mellom eiendommer på hver sin side av el-
ven følger djupålen (den dypeste renne i el-
ven). Og dermed har vi tilstrekkelig bak-
grunn for noen viktige spørsmål: Når elven
skifter leie, har noen rett til eller kan noen
kreve at den tidligere tilstand gjenopprettes?
Hvis gjenoppretting ikke skjer, får det konse-
kvenser for eiendomsretten til grunnen og
især til vassdragsrettighetene?

Kildetilfanget er her først og fremst vann-
ressursl. 2000 – som avløste vassdragl. 1940,
dog således at grensebestemmelsene i vass-
dragsl. 1940 ble stående.2 En rekke av de
spørsmål som her skal nevnes, er drøftet av
Rogstad i Falkanger & Haagensen (red.),
Vassdrags- og energirett (2. utg. 2002) kap.
III, se især s. 208–211, og av Brekken m.fl.,
Vannressursloven, kommentarutgave (2001),
især s. 75–81.

1. Se f.eks. Falkanger & Falkanger, Tingsrett (6. utg. 2007) s. 107 med videre henvisninger.
2. Bakgrunnen for dette var det (fortsatt) hvilende forslag til mer generelle grensebestemmelser i NOU 1988: 16 

Eigedomsgrenser og administrative inndelingsgrenser.

KP3-2010.book  Page 156  Friday, August 27, 2010  1:40 PM



Når elven skifter leie – noen grense- og rettighetsspørsmål

KART OG PLAN   3–2010 157

2. Noen typiske tilfeller av endring av 
elvefaret
2.1. Oversikt
Endringer i elvens leie kan skyldes så vidt
mange og forskjelligartede årsaker, ofte i en
kombinasjon, at det her er, om ikke nødven-
dig, så i alle fall praktisk å ha noen typetil-
feller for øye. Vi skiller ut de tilfeller der end-
ringen skyldes menneskelige årsaker – f.eks.
at en dam som er bygget feilaktig, brister.
Noen av spørsmålene som kan melde seg ved
slike hendelser, utskytes til vi har vært
igjennom det som er hovedtemaet: endringer
som har naturlige årsaker (pkt. 3 og 4 neden-
for). For så vidt skal vi ha to situasjoner for
øye – på den ene siden den dramatiske der el-
ven i løpet av kort tid tar et nytt leie, typisk
forårsaket av flom eller skred (tilfelle (i)), på
den annen side situasjonen der endringen er
en langsom prosess, elven graver og forflyt-
ter masser langsomt, men sikkert (tilfelle
(ii)). For oversiktens skyld begrenser vi oss
til et mindre antall interessenter: Ved elve-
bruddet – tilfelle (i) – forutsetter vi at elven
som dannet grense mellom A og B, nå går
over As eiendom (typisk: i meanderlandska-
pet tar elven en «snarvei» slik at en sløyfe i
det gamle elvefaret blir liggende tørr), men
kanskje også over Cs eiendom, som tidligere
ikke grenset til vassdraget.3 Den langsomme
graving innebærer, får vi forestille oss, at el-
ven langsomt eter seg inn på As eiendom,
kanskje med tilsvarende masseoppbygging
på Bs side av elven.

3. Prinsippet om grensenes 
uforanderlighet
Vassdragsl. § 6 første punktum fastslår – i
samsvar med eldre rett4 – at eiendomsgren-
sene ikke endres ved «[o]ppgrunning eller

forandring av vatnets løp». Dette gjelder
åpenbart der elven tar et helt nytt leie – til-
felle (i) ovenfor. Djupålen i det gamle, nå
kanskje helt tørrlagte elveleie, er fortsatt
grense mellom A og B. Men vassdragsretten
er gått tapt for B, jf. vassdragsl. § 6 annet
punktum om at vassdraget tilfaller eierne av
den grunn som vannet har tatt sitt nye løp
over (med mindre gjenoppretting skjer, jf.
pkt. 4 nedenfor). Vassdragsretten tilkommer
nå A og endog den C som tidligere ikke gren-
set til elven.5 Vi har imidlertid en dom som
viser at det under særlige omstendigheter
kan ligge annerledes an, jf. RG 1976 s. 683
Sunnhordland: Fra en fiskeberettiget eien-
dom ble det i 1905 utskilt en parsell som ikke
grenset til elven; i skjøtet ble det tatt forbe-
hold om at parsellen ikke hadde fiskerett, og
dette forbehold ble tolket slik at det gjaldt
også etter at elven i 1940–50-årene hadde
tatt nytt løp over parsellen.

Mindre selvklart er resultatet der elven
langsomt endrer leie – tilfelle (ii) ovenfor. Til
slutt kan situasjonen være at B sitter igjen
med sand- eller grusbanker, mens elven –
med ny djupål – ligger klart på As grunn.
Men også her gjelder vassdragsl. § 6.

Både i tilfelle (i) og (ii) kan det i denne
sammenheng melde seg to spørsmål, som vi
her knytter til tilfelle (ii) der de vil være av
størst praktisk betydning.

For det første: Hvor langt tilbake i tid skal
man gå for å fastlegge hva som er den avgjø-
rende grense (typisk djupålsgrense)? Det er
på det rene at djupålen har endret seg gjen-
nom meget lang tid – kanskje endog at den
til tider har beveget seg i motsatt retning.
Man kan være så heldig at det finnes eldre
dokumenter om grenseforløpet, f.eks. at det
foreligger en skylddelingsforretning eller en
dom som angir grensen på en måte som det

3. Om adgangen til å verge sin eiendom mot elvebrudd, se Rt. 1931 s. 535 om erstatningskrav overfor den som for-
hindret elven i å ta et avlastningsløp slik at flomskadene i det vanlige løp ble større. Førstvoterende i Høyeste-
rett sa bl.a. « … jeg antar at bestemmelsene i vassdragslovens § 7 ikke er til hinder for at at man kan demme op 
paa sin eiendom for at verge den mot usedvanlig flom. Det er alene elvens «naturlige løp» eller «sedvanlig leie» 
som ikke maa forandres.» Dommen ble avsagt under dissens, som imidlertid ikke gjaldt det siterte. Dommen må 
antas å gi uttrykk for gjeldende rett, jf. Rogstad op. cit. s. 208–209. 

4. Se f.eks. Scheel, Norsk Tingsret (1912) s. 43. Men går man til tilstanden før vassdragsl. 1887, var i alle fall midt-
strømlinjen fiskegrense i lakseførende elver, jf. Rt. 1976 s. 412 (Hæreidelven, Årdal).

5. At grunneieren får vassdragsrettigheter når vassdraget kommer på hans eiendom, gir Rt. 1972 s. 344 et klart 
uttrykk for: Ved oppdemning i elven Nea ble Nesjøen dannet; fiskeretten her tilkom grunneierne. Det ble hen-
vist til prinsippet i vassdragsl. 1940 § 1 om at vassdrag «tilhører eieren av den grunn de dekker» – en bestem-
melse som har fått sin etterfølger i vrl. § 13. Men hvis fallrettighetene er solgt før elvebruddet, med 50 prosent 
av kjøpesummen til A og 50 prosent til B (jf. § 13 annet ledd), har ikke A krav på noe mer etter elvebruddet som 
følge av at elven nå gikk over hans eiendom, jf. RG 1981 s. 170 Indre Sogn.
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ikke kan herske tvil om.6 Finnes ikke slikt
materiale, må det foretas en konkret bevis-
vurdering som kanskje ender med at «langt
tilbake» blir bevismaterialet så svakt at man
må konsentrere seg om det som kan frem-
bringes av bevis fra «nyere tid». Disse spørs-
mål drøftes i NOU 1988: 16 Eigedomsgren-
ser og administrative inndelingsgrenser s.
74, med denne konklusjon:

«I praksis vil ein måtte fastsetja grensa
slik ein går ut frå at den var fastsett mel-
lom eigdomane, men der det er usikkert
både om grensa har endra seg, og kor den i
tilfelle gjekk opphavleg, vil resultatet i
mange tilfelle verta at ein må ta utgangs-
punkt i tilhøva på avgjerdstidspunktet.»

Dette bringer oss over til det annet og beslek-
tede spørsmål: Har det som en gang gjaldt,
endret seg? Det enkleste, men kanskje minst
praktiske, er at en endring er skjedd ved av-
tale – uttrykkelig eller konkludent.7 Det
man nok helst vil møte, er anførsel om at
eiendomsgrensen – eller i alle fall viktige de-
ler av den – har fulgt med elvens bevegelser
innover As grunn. De grunnlag som kan ten-
kes, er hevd og alders tids bruk eller festnede
rettsforhold. Det er vel heller sjelden at B
kan vise at de tradisjonelle hevdsvilkår –
bruk og god tro – foreligger. Se til illustrasjon
Rt. 1988 s. 1345:8 En kanal ble i 1920 gravet
litt vest for midlinjen i det flate midtparti i et
sund; dette hadde ikke ført til at grensen var
blitt flyttet vestover:

«Jeg kan ikke se at det – slik de ankende
parter gjør gjeldende – er grunnlag for å
fastslå en mer vestlig grense ut fra den
bruk som er utøvet. Det er ikke hevdet at
bruken har vært av en slik art at den i seg
selv kan danne basis for en rett. Jeg kan
heller ikke se at den bruk som det foreligger
opplysninger om, gjør det sannsynlig at det
er et annet grunnlag for en grense langs
vestsiden av sundet. Det masseuttak som

har vært foretatt av eierne av Nordsveen,
har bare vært til eget bruk, og det er dessu-
ten ikke godtgjort at masse er uttatt vest for
midtlinjen i sundet. Som bemerket av lag-
mannsretten, er det sannsynlig at fisket
har vært av større betydning for Nordsveen
og Ringsåk enn for Øen og Steinde, men
dette viser ikke at det har vært fisket vest
for midtlinjen i sundet. Det må legges til
grunn at fisket er skjedd med garn fra eget
land, og at eventuelle overskridelser av
midtlinjen ikke har vært uttrykk for noen
oppfatning av grensespørsmålet» (s. 1349).

Undertiden kan det nok være plass for å fast-
slå at en rettoppfatning har festnet seg blant
de berørte, der elven langsomt eter seg inn
på As grunn, mens B fortsetter sitt fiske
frem til den aktuelle djupål. I et slikt tilfelle
kan det tenkes at B ikke blir ansett som eien-
domsberettiget, men kanskje fiskeberettiget
– han får altså ikke fallerstatning der elven
utbygges. 

4. Gjenoppretting
4.1. Interesser og økonomi
Det er mange som kan være interessert i å
bringe elven tilbake til det opprinnelige leie.
Det kan være rettighetshavere i vassdraget,
men også eieren av eller rettighetshavere til
den eiendom som det nye elveløp går over.
Dertil kan almene interesser tilsi gjenopp-
retting – f.eks. kan den almene ferdselsrett
eller mer almene miljøhensyn gjøre gjenopp-
retting ønskelig.

I mange tilfeller kan gjenoppretting være
umulig eller så kostbar at det ikke kommer
på tale. Også utenfor slike mer ekstreme til-
feller er det åpenbart at gjenoppretting vil
kunne innebære så vidt betydelige omkost-
ninger, at en mulig rett til å kreve gjenopp-
retting blir av mer teoretisk interesse der-
som vedkommende selv må ta omkostninge-
ne. I noen utstrekning vil utgiftene kunne bli
dekket under forsikringsordninger og ved

6. F.eks. ut fra fastmerker (som kan gjenfinnes) og angivelse av himmelretning og avstander. Jf. RG 1984 s. 1028 
Stjør-og Verdal om Verdalselven som en rekke ganger har skiftet leie. En «Aastedsforligelseskommission» hadde 
i 1882 trukket opp en grense; den ble fortsatt ansett gjeldende, og den som ikke lenger støtte til elven, fikk ikke 
medhold i krav om å ha fiskerett.

7. For våre dagers forhold, se lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) §§ 15 og 16 (om 
h.h.v. arealoverføring og grensejustering).

8. Se også RG 1984 s. 1028 Stjør- og Verdal der slike anførsler vedrørende fiskerett ble forkastet.
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statlig støtte; disse reglene skal vi kort omta-
le nedenfor i pkt. 6. Her i pkt. 4 skal vi se litt
på den prinsipielle rett til å kreve gjenopp-
retting, slik som forutsatt i vrl. § 12. Direkte
regulerer bestemmelsen først og fremst i
hvilken utstrekning gjenoppretting kan skje
uten at det er innhentet konsesjon.

4.2. Vannressurslovens ordning 
– en oversikt
Vrl. § 8 har en vidtgående bestemmelse om
konsesjonsplikt for vassdragstiltak. Med den
megetomfattende definisjon av vassdragstil-
tak i § 3 bokstav a – jf. ordene «egnet til å på-
virke vannføringen, vannstanden, vassdra-
gets leie eller strømmens retning og hastig-
het» – er det klart at gjenoppretting kan
være betinget av konsesjon. Forutsetningen
er at gjenopprettingen «kan være til nevne-
verdig skade eller ulempe for noen allmenne
interesser i vassdraget» – men med et viktig
unntak for hva som følger av § 12. Innholdet
av de siterte ord får noen enkle kommenta-
rer nedenfor i pkt. 4.9. Plikten til å søke kon-
sesjon er altså ikke utformet med sikte på å
beskytte de private interesser; den som måt-
te mislike et gjenopprettingsprosjekt, vil
først og fremst være henvist til de naboretts-
lige regler i vrl. § 6 og erstatningsreglene i
vrl. kap. 9. Konsesjonsreglene kommer vi
nærmere tilbake til i pkt. 4.9 etter at reglene
i vrl. § 12 om konsesjonsfri gjenoppretting er
omtalt, og vernet om de private interesser
får sin omtale i pkt. 4.10. 

4.3. Hvem kan foreta gjenoppretting?
Gjenoppretting kan være inngripende og lett
få konsekvenser for mange. Derfor kan ikke
hvem som helst gjøre den slags – og det må
stilles krav til hvorledes gjenoppretting gjen-
nomføres (pkt. 4.5 nedenfor). Dette gjelder
især her hvor det ikke skjer noen offentlig
kontroll gjennom konsesjonsreglene; det er
kun en begrenset meldeplikt etter annet ledd
første punktum.

Etter annet ledd annet punktum kan kon-
sesjonsfri gjenoppretting foretas av:

– (i) «grunneieren selv», dvs. den som eier
grunnen der endringen er skjedd, og likt
med ham regnes en fester.9

– (ii) «andre eiere i vassdraget», f.eks. den
eier hvis fiskerett er blitt ødelagt eller re-
dusert. Også her er festeren likestillet.

– (iii) «vassdragsmyndigheten».10

Er det andre som vil foreta gjenoppretting,11

sier forarbeidene at det kreves konsesjon
«dersom tiltaket har slike virkninger som
nevnt i § 8. Det må i det enkelte tilfelle vur-
deres om avtale med berørte eiere kan er-
statte konsesjon» (Ot.prp. nr. 39 (1998–99)
s. 333). 

4.4. Rammer for den konsesjonsfrie 
gjenoppretting
a. Oversikt
I § 12 første ledd settes det rammer for kon-
sesjonsfri gjenoppretting, dels ut fra fysiske
kriterier (bokstav b nedenfor), dels tidsmes-
sige (bokstav c nedenfor). Loven sondrer ikke
etter tiltakets størrelse eller hvilke konse-
kvenser gjenopprettingen har i gjenoppret-
tingsfasen eller etterpå. Gjenoppretting et-
ter et større elvebrudd kan f.eks. gå over len-
gre tid med betydelige ulemper for fiske og
ferdsel i anleggsperioden. Reglene om bruk
av annenmanns eiendom, jf. pkt. 4.5, kan
medføre begrensninger som især vil kunne
gjøre seg gjeldende ved de store gjenoppret-
tingstiltak.

For den konsesjonsfrie gjenoppretting er
det som nevnt en begrenset meldeplikt, jf.
annet ledd første punktum om avmelding til
vassdragsmyndigheten der gjenoppretting
«kan være til nevneverdig skade for noen all-
menne interesser».12 Melding eller varsel til
private interessenter blir et naborettslig for-
hold, jf. § 6 med henvisning i annet ledd til de
naborettslige regler om nabovarsel og nabo-
skjønn.

I vernede vassdrag gjelder ikke konse-
sjonsfriheten i medhold av § 12, og § 12 fjer-
de og femte ledd har noen særregler. Se ned-
enfor i pkt. 4.8.

9. Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 333.
10. Forskrift 15. desember 2000 nr. 1270 om hvem som skal være vassdragsmyndighet, har ingen bestemmelse som 

direkte omhandler § 12. Den generelle regel er at Olje- og energidepartementet er vassdragsmyndighet.
11.  F.eks. en fiskeforening eller en friluftsorganisasjon.
12. Jf. Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 332: «En slik meldeplikt gir vassdragsmyndigheten nødvendig kjennskap til tilta-

ket og mulighet for å kontrollere om tiltaket er av en slik art at det faller inn under § 12.»
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b. De fysiske rammer
Det er konsesjonsfri gjenopprettingsrett der
elven «tar seg nytt løp», jf. første ledd bok-
stav a, dvs. en rett til å bringe elven tilbake
til det gamle leie. Hermed siktes det etter
forarbeidene til de tilfeller der elven har tatt
«et helt nytt løp»,13 jf. det som her er kalt til-
felle (i). Videre er det konsesjonsfrihet ved
tiltak som retter på oppgrunning eller utdyp-
ning i elven, jf. første ledd bokstav b om «ren-
skes opp eller påfylles masse». Vårt tilfelle
(ii) kommer i en mellomposisjon; også her må
det være konsesjonfrihet når den tidligere
tilstand søkes gjenopprettet.14

c. De tidsmessige rammer
Jo lengre tid som går etter en endring, desto
vektigere innvendinger kan tenkes anført
mot en gjenoppretting. Konsesjonsfriheten
er derfor tidsmessig begrenset på dette vis:

Der forandringen skyldes «en enkeltståen-
de hending» (typisk elvebrudd ved flom), må
gjenoppretting skje innen tre år (første ledd
bokstav a). I forarbeidene er dette presisert
dithen at det er tilstrekkelig at gjenoppret-
tingsarbeidet «tar til» innen fristens utløp
hvis det fullføres uten «noe vesentlig av-
brekk».15 Ved den gradvise endring av vass-
draget kan opprenskning eller massepåfyl-
ling skje for reetablering av tilstanden slik
den var inntil fem år tidligere (første ledd
bokstav b); vil man gjenopprette tilstanden
slik den f.eks. var ti år tidligere, er man av-
hengig av konsesjon. Det kan lett bli tvist om
hva tilstanden var fem år tidligere. Forarbei-
dene gir her anvisning på en noe særegen be-
visregel: Bevisbyrden som påhviler tiltaks-
haveren, øker «jo mer inngripende forandrin-
ger i de økologiske forhold som gjenoppret-
tingen vil bety».16

4.5. Gjennomføringen av 
gjenopprettingstiltaket
Er det f.eks. tale om gjenoppretting etter el-
vebrudd, vil det være nærliggende å styrke

elvebredden for å unngå en gjentagelse. Men
det vil være å gå utenom hva som ligger i
gjenoppretting; slikt «ekstraarbeid» kan ten-
kes være konsesjonspliktig etter § 8.17

Arbeidet må naturligvis utføres på en slik
måte at det blir minst mulig ulemper for an-
dre rettighetshavere og for almene interes-
ser, så vel i gjenopprettingsfasen som etter-
på. Se til dette den generelle regel i vrl. § 5
første ledd: «Enhver skal opptre aktsomt for
å unngå skade eller ulempe i vassdrag for
allmennne eller private interesser.» I annet
ledd kommer en presisering av betydning
også for gjenopprettingstilfellet. Tiltak skal
«planlegges og gjennomføres slik at de er til
minst mulig skade og ulempe for allmenne
og private interesser». Men det er en «offer-
grense», idet plikten gjelder så langt den kan
oppfylles «uten uforholdsmessig utgift eller
ulempe». Den vurdering som her skal fore-
tas, kan bli ganske krevende ved at man må
veie ulemper og skade ved gjenoppretting
mot den skade og ulempe som som ville ha
foreligget uten gjenoppretting, og ved at
pluss og minus ofte vil være ulike for de kan-
skje mange som blir berørt.18 På toppen av
alt dette kommer tredje ledd med krav om at
et vassdragstiltak skal «fylle alle krav som
med rimelighet kan stilles til sikring mot
fare for mennesker, miljø eller eiendom». Et-
ter forarbeidene innebærer dette strengere
krav enn det som følger av første og annet
ledd, men plikten er ikke «absolutt», jf. ut-
trykket «med rimelighet».19 Etter omsten-
dighetene kan det også bli tale om en vedli-
keholdsplikt, jf. § 37.

Ved skade som følge av gjenopprettingen
kommer reglene i vrl. kap. 9 til anvendelse.
Her nevnes bare at hvis reglene i § 5 er over-
trådt, gjelder «de alminnelige erstatningsre-
gler» (§ 47 første ledd). I tillegg har kap. 9 en
rekke regler om objektivt ansvar (§ 47 annet
ledd). Av særlig betydning er § 47 annet ledd
bokstav a om tiltakshavers objektive ansvar
for «skade eller ulempe fra vassdragstiltak

13. Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 333. 
14. Slik Brekken m.fl. s. 77.
15. Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 333.
16. Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 333.
17. Jf. Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 333: «Gjenopprettingen kan ikke gå lenger enn til å gjenskape vassdragets tilstand 

før den utløsende begivenhet.»
18. Til denne vurdering, se Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 325–326.
19. Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 326.
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som skyldes feil eller mangler ved tiltakets
utførelse etter § 5 annet og tredje ledd eller
tiltakets vedlikehold etter § 37 første ledd».

4.6. Særlig om utnyttelse av 
annenmanns grunn ved gjenoppretting
Enklest er det der gjenopprettingsarbeidet
kan skje på egen grunn, men ofte vil gjenopp-
retting innebære utnyttelse av annenmanns
grunn for kort eller lang tid. F.eks.: Når el-
ven i vårt tilfelle (i) tar sitt løp over Cs eien-
dom, har C rett til å gjenopprette det tidlige-
re løp, hvilket i praksis vil innebære oppar-
beidelse av en demning eller lignende på As
eiendom der elven brøt igjennom. Og for å få
materialer og maskiner frem til bruddstedet,
er det kanskje nødvendig å ta vei over Ds ei-
endom. Tiltakshaverens forhold til A og D
kan naturligvis reguleres gjennom avtale,
men loven gir C en selvstendig og ganske
vidtgående rett, jf. § 12 tredje ledd:

«Ved gjenoppretting etter første ledd kan
det gjøres bruk av fremmed grunn så lenge
det ikke volder vesentlige skader og ulem-
per som med rimelighet kan unngås.
Grunneieren skal gis varsel i rimelig tid på
forhånd.»

Om man vil: Loven har her gitt tiltakshave-
ren en ekspropriasjonsrett med nokså vage
grenser; den utøves av tiltakshaveren uten
noen offentlig kontroll. Det skal gis varsel til
grunneieren; mener han at grensene er over-
skredet, må han treffe tiltak for å beskytte
sine interesser (f.eks. gjennom begjæring om
midlertidig forføyning), og i etterhånd må
han kunne reise erstatningssak.

Ikke nok med dette: Forarbeidene sier at
«innenfor den ramme som tredje ledd setter,
kan gjenopprettingstiltak skje uten å betale
noen erstatning. Dette gjelder både selve ar-
beidene og for opplegging av overskuddsmas-
se fra gjenopprettingen» (Ot.prp. nr. 39
(1998–99) s. 333). 

Etter mitt syn står man her overfor en re-
gulering som er holdt på et svært generelt ni-

vå; det kan melde seg en rekke spørsmål som
i alle fall hadde fortjent en bredere drøftelse
i forarbeidene. Det som er sagt i lov og forar-
beider, fremstår som problematisk fra en
rettspolitisk synsvinkel, og problematisk er
også forholdet til mer grunnleggende ekspro-
priasjonsprinsipper.20 

4.7. Utgiftsrefusjon
Utgangspunktet er at den som foretar gjen-
oppretting, må bære utgiftene. Men det kan
tenkes at han har krav på støtte fra forsi-
kringsselskap eller stat (jf. nedenfor), og ikke
minst at han før tiltaket settes i gang, har
inngått avtale med dem som vil ha fordel av
tiltaket (om forskudd, hel eller delvis refu-
sjon osv.). Her skal vi imidlertid si litt om si-
tuasjonen der et tiltak gjennomføres uten
støtte av denne art. Rimelighet kan tilsi at
den som har glede av tiltaket, yter sitt bi-
drag.21 Vrl. § 31 reflekterer dette gjennom
generelle regler om refusjon,22 som kan være
av betydning også ved gjenoppretting. Med
sikte på gjenoppretting er hovedregelen at
«[e]nhver som drar vesentlig nytte av et
[gjenopprettingstiltak] … skal regnes som
deltaker23 i tiltaket når det gjelder fordelin-
gen av tiltakets utgifter til anlegg, vedlike-
hold eller drift».

Vi må her nøye oss med å angi hovedtrek-
kene i denne fordelingsordning.24

Ordningen omfatter bare utgifter, dvs.
«betalbare kostnader»; f.eks. faller det bidrag
som ligger i at tiltakshaveren tar i bruk egen
grunnn, utenfor. Har tiltakshaveren f.eks.
hatt utgifter på 100, kan dette ha vært til
«nytte» også for X,Y og Z. Til «nytte» regnes
bare det som er til «aktuell nytte», og det be-
tyr at tiltaket er til fordel for X, Y og Z under
forutsetning av at de driver sin virksomhet
som tidligere. At tiltaket kan være en fordel
dersom de omlegger virksomheten (f.eks. til
næringstransport på elven), eller medføre at
omsetningsverdien av deres eiendom/rettig-
het øker, er uten betydning. Men også innen
denne ramme er det viktige begrensninger.
Refusjon forutsetter «vesentlig nytte», og slik

20. For en mer forsiktig kritikk, se Brekken m.fl. s. 80–81.
21. Se for eksempel reglene om refusjon i pbl. 2008 (lov 71/2008) kap. 18.
22. Om den prinsipielle begrunnelse, se Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 198–201.
23. Om uttrykket «deltaker», se Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 347. 
24. Se hertil Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 347–348.
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nytte er det kanskje bare X som har. Men
dertil kommer ifølge forarbeidene at dersom
tiltakshaveren har «den overveiende nytte
av tiltaket», kan det ikke kreves refusjon –
heller ikke av den X som må sies å ha stor
nytte av tiltaket.25 Ligger det slik an at fel-
leskostnader skal fordeles, vil utgangspunk-
tet være en fordeling i henhold til nytte.26

Hvis de berørte ikke blir enige om forde-
lingen (jf. annet ledd), gis det i tredje ledd an-
visning på tre fastsettelesesmuligheter: ved
avgjørelse av vassdragsmyndigheten (med
avgjørelse som er gitt tvangskraft), ved
skjønn eller ved jordskifte.27 

Endelig er det grunn til å nevne at refu-
sjonsplikt ikke innebærer noe ansvar direkte
overfor tiltakshavers kreditor (f.eks. den
maskinentreprenør som har tettet bruddste-
det).

4. 8. Noen særregler
Vrl. § 12 fjerde og femte ledd har noen særreg-
ler for grøfter i land- og skogbruk samt om
beverdammer, som det ikke er grunn til å gå
nærmere inn på her. Viktigere er at i vernede
vassdrag, jf. lovens kap. 5, gjelder ikke § 12
første ledd, jf. Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s.
159:» I vernede vassdrag … bør naturlige
prosesser som erosjon og massetransport gå
uforstyrret.» M.a.o.: Gjenoppretting kan
bare skje i medhold av konsesjon etter vrl.
§ 8, og det siterte viser at det skal adskillig
til før slik konsesjon gis.

4.9. Konsesjon – en kort oversikt28

Hvor man er utenfor reglene i vrl. § 12, vil –
som nevnt – gjenoppretting kreve konsesjon,
dersom gjenopprettingen «kan være til nev-
neverdig skade eller ulempe for allmenne in-
teresser». Her skal bare nevnes at begrepet
«allmenne interesser» forutsettes tolket
vidt,29 og om innholdet av «nevneverdig» sies
det i forarbeidene bl.a.:

«Avgrensningen av konsesjonsplikten må
skje ut fra en samlet vurdering av skade-
virkningenes størrelse og sannsynlighet for
at de inntrer, og i grensetilfellene må vass-
dragsmyndigheten i en viss grad også kun-
ne foreta en prioritering av saker i lys av de
tilgjengelige administrative ressurser.

I forhold til spørsmålet om konsesjons-
plikt, er det avgjørende om det kan inntre
skadevirkninger for noen interesse, ikke
om det ut fra en samlet vurdering av forde-
ler og ulemper kan sies å inntre skadevirk-
ninger. Det siste er et vurderingstema for
avgjørelsen om å gi eller avslå konsesjon»
(Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 327–328, kursi-
vering i prp.).

Videre nevnes at det er mer detaljerte regler
i vrl. kap. 3 om behandlingen av en konse-
sjonssak, jf. bl.a. § 25 om kriterier for konse-
sjon, § 26 om vilkår knyttet til en konsesjon
og § 27 om bortfall av konsesjon der tiltaket
ikke igangsettes innen tre år. 

4.10. Det naborettslige perspektiv
Hovedanliggendet i dette pkt. 4 har vært
konsesjonsplikten, som er definert i forhold
til «allmenne interesser i vassdraget». Her
skal vi peke på endel elementer av betydning
for private rettigheter. Først minnes det om
det som fremgår av sitatet like ovenfor, nem-
lig at ved konsesjonsvurderingen skal det tas
hensyn til skadevirkninger også for private
interesser. Er det slik at gjenopprettingstil-
taket ikke er konsesjonspliktig, eller de pri-
vate interesser ikke ansees tilstrekkelig
vektlagt ved konsesjonsbehandlingen, ligger
beskyttelsen for de private interesser først
og fremst i de naborettslige regler i vrl. § 6,
en bestemmelse som igjen henviser til lov 16.
juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grann-
ar (grannel.). Hovedspørsmålet blir derfor
om gjenoppretting kan ansees som «noko
som urimeleg eller uturvande er til skade

25. Forarbeidenes eksempel er vannkraftutbygging som medfører flomdempning eller tørrlegging av forsumpet 
mark. F.eks. ved utbedring av elvebrudd etter flom kan man få en lignende effekt.

26. Se nærmere Ot.prp.nr. 39 (1998–99) s. 200–201. Det er altså mulighet for å fravike en slik fordeling, men i så fall 
må bemerkes den absolutte skranke i fjerde ledd tredje punktum: Ingen kan pålegges å betale en så høy andel at 
han «blir dårligere stilt enn om tiltaket ikke var kommet i stand». 

27. Om detaljene her, se Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 347–348.
28. Generelt om konsesjon etter vrl. § 8, se Løyland i Falkanger & Haagensen (red.), Vassdrags- og energirett (2. utg. 

2002) s. 99–118.
29. Se nærmere Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 327, jf. s. 28–30 og s. 98–105, jf. også Løyland op. cit. s. 67–73 og Rogstad 

op. cit. s. 191–193. 
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eller ulempe på granneeigedom» (grannel.
§ 2). Utgangspunktet her må utvilsomt være
at en eier er berettiget til å gjenopprette den
tidligere tilstand.30 Det kan imidlertid ten-
kes at gjenopprettingen vil medføre – kortva-
rig eller mer permanent – ulemper eller ska-
de for naboen som ikke står i et rimelig for-
hold til den fordel tiltakshaveren oppnår
gjennom gjenopprettingen. Slik uforholds-
messighet må kunne føre til at gjenoppret-
ting ansees å komme i strid med grannel. § 2
– hvilket gir naboen krav på erstatning
(grannel. § 9), også om gjenopprettingen «er
tillatt etter loven her» (vrl. § 6 fjerde ledd). I
prinsippet har naboen også krav på retting
(grannel. § 10). Det viktigste for ham vil
være å få stoppet tiltaket før det iverksettes,
men for så vidt må bemerkes at det ikke er
noen plikt til å gi varsel eller avholde for-
håndsskjønn. Reglene om nabovarsel og na-
boskjønn er direkte ekskludert ved tiltak
som krever konsesjon, dvs. at her kan man
ikke få noen forhåndsprøving av hvorvidt til-
taket er i strid med grannel. § 2 (vrl. § 6 an-
net ledd). Og er det gitt konsesjon, gjelder
ikke rettingsregelen i grannel. § 10 (vrl. § 6
tredje ledd).

I tillegg er vrl. § 5 av betydning. Om denne
generelle regel om forvalteransvar og akt-
somhetsplikt, se ovenfor i pkt. 4.5. I pkt. 4.6
er retten til å benytte annenmanns grunn
omtalt. Dette er en rett som er knyttet til
konsesjonsfri gjenoppretting (vrl. § 12 tredje
ledd). Ved konsesjon dreier det seg om gjen-
oppretting etter lengre tid enn angitt i vrl.
§ 12 første ledd eller om tiltakshavere som
faller utenom oppregningen i annet ledd an-
net punktum – og da må altså forholdet ved
bruk av annenmanns grunn avklares. Kon-
sesjonen gir ikke hjemmel, slik at her må det
kreves avtale med de berørte grunneiere/ret-
tighetshavere eller særskilt ekspropriasjons-
vedtak.31

5. Endringen skyldes menneskelig 
aktivitet
En sondring ettersom endring skyldes men-
neskelig aktivitet eller naturlige årsaker,
blir en nokså problematisk sondring, idet el-
vens løp praktisk talt alltid er påvirket ved
menneskelig aktivitet gjennom generasjo-
ner. Små tiltak høyere opp i vassdraget kan
således ha påvirket elvebredden lenger nede,
og denne påvirkning sammen med stor ned-
bør fører kanskje til elvebruddet. Vi skal
imidlertid ha for øye de rimelig klare, nåtidi-
ge inngrep som forårsaker en gradvis end-
ring av elvefaret, f.eks. ved at et tiltak endrer
elvestrømmen med nedstrøms erodering og
forflytning av djupålen til følge, eller vi kan
ha forhold som gir de mer dramatiske end-
ringer, f.eks. feilaktig regulering av en dam
eller en dam som brister.32 

For enkelhets skyld holder vi oss i denne
oversikt til en menneskeskapt flom som fører
til at elven tar nytt leie. Grensene påvirkes
ikke (jf. foran i pkt. 3), slik at spørsmålet for
oss blir om den som lider et økonomisk tap,
kan holde den som har forårsaket33 elve-
bruddet, ansvarlig. For så vidt er det flere be-
stemmelser i vannressursloven som kan ten-
kes påberopt, hva enten gjenoppretting er
skjedd konsesjonsfritt i medhold av § 12 før-
ste ledd, med konsesjon etter § 8 eller på
tvers av konsesjonsreglene.

Vi har allerede i pkt. 4.5 kort omtalt § 5
som i første ledd opererer med et aktsom-
hetsansvar, som skjerpes i annet og tredje
ledd. Videre har vi vært innom ansvarsregle-
ne i vrl. kap. 9 og der især den objektive an-
svarsregel i § 47 annet ledd bokstav a. Her
må også nevnes bokstav f som henviser til al-
minnelige erstatningsregler, og blant disse
er grannel. § 9 (som også gjelder i kraft av
vrl. § 6). I tillegg nevnes at § 49 har endel
særlige regler om erstatningsansvarets om-
fang. Ved lovlige vassdragstiltak er det ved
skade på eiendom en tålegrense i samsvar
med grannelovens regler. Der allemanns-

30. Jf. bl.a. de foran angitte uttalelser i Rt. 1931 s. 535.
31. Jf. lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 3 nr. 54.
32. Som eksempler fra rettspraksis, se RG 1975 s. 82 Nordmøre: Sanduttak førte til at elven brøt gjennom elvefor-

bygning lenger nede. 
33. At årsaksspørsmålet etter omstendighetene kan være meget problematisk, lar vi her ligge. Det nevnes bare at 

vrl. § 48 har en særlig bevisbyrderegel til fordel for den som krever erstatning. Det kan oppstå uenighet om i 
hvilken utstrekning f.eks. elvebruddet har påvirket kravshaverens eiendom (hvor stort areal gikk tapt i flom-
men osv.). Her pålegges tiltakshaveren bevisbyrden for tilstanden før skaden «dersom den ikke lenger kan iakt-
tas». 
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rettigheter rammes, gjelder forurensningsl.
§ 57 bokstav d tilsvarende, og endelig er det
etter tredje ledd adgang til å lempe på ansva-
ret.

For den som rammes, vil gjenoppretting
kunne være vesentlig, f.eks. der elvebruddet
fører til at han ikke lenger grenser til elven
(typisk: taper sin fiskerett). Kan skadevolder
pålegges f.eks. å bygge en demning som tvin-
ger elven tilbake i det opprinnelige løp?
Vannressursloven har en del påleggshjemler,
jf. §§ 28, 37 og 59, som bare kan avstreifes
her. Den første innebærer at konsesjonsvil-
kår kan endres eller nye settes, noe som kan
tenkes der det viser seg at det konsesjons-
meddelte tiltaket har virkninger som ikke
var forutsatt – konkret at elvebredden len-
ger nede blir belastet på en uventet måte.
Når det viser seg at elvebredden er utsatt for
uventet belastning, kan det settes vilkår om
styrkning av denne; og gjenoppretting må da
kunne settes som vilkår for fortsatt drift – i
begge tilfeller selvfølgelig innen de rammer
som § 28 setter, jf. annet punktum. I med-
hold av § 59 kan det gis pålegg om retting av
«forhold som er i strid med loven eller vedtak
i medhold av loven», hvilket også omfatter
«gjenoppretting av den tidligere tilstand i
vassdraget» (Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 365).
Paragraf 37 har et forebyggende siktemål:
Skader skal unngås.34 Bestemmelsen gir
neppe hjemmel for gjenopprettingspålegg.

Når det så gjelder spørsmålet om rekke-
vidden av grannel. § 10, er det tilstrekkelig å
nevne at retting ikke bare innebærer fjer-
ning av det ulovlige; retting kan også kan
omfatte tiltak som demper skader og ulem-
per av det nabostridige.35 Hvorvidt det – med
de begrensninger som § 10 annet ledd setter
– kan kreves gjenoppretting av elveleiet, må
nok besvares benektende. Grannnel. § 10 er
ingen hjemmel for naturalreparasjon, men
først og fremst et unntak fra den rettingsfor-
pliktelse som oppstår når noen har «sett i
verk [noko] som er ulovleg».36 Når en virk-

somhet er ulovlig, kan det altså komme på
tale med retting slik at det ulovlige opphører,
men for den skade som allerede er oppstått,
har vi ingen alminnelig regel om naturalre-
parasjon – her er den krenkede henvist til å
kreve erstatning. Og etter erstatningsregle-
ne er det som den store hovedregel slik at ut-
gifter til gjenopprettingstiltak ikke kan kre-
ves dekket dersom de overskrider det verdi-
tap som skadelidtes interesse er påført når
det sees bort fra gjenoppretting.37 

Den rammede vil imidlertid kunne påbe-
rope seg sin rett til selv å bringe elven tilba-
ke til sitt opprinnelige leie, enten konse-
sjonsfritt eller i medhold av konsesjon. Dvs.
at han må bære utgiftene; der disse bare del-
vis dekkes av erstatningsbeløpet, vil han et-
ter omstendighetene kunne få dekket deler
av det overskytende ved refusjonskrav etter
§ 31. I praksis vil det kanskje helst være ska-
devolderen som forestår gjenoppretting, til
egen fordel og for å eliminere/redusere even-
tuelt ansvar overfor andre.

6. Forsikring og statlig bistand
Det vi skal se på her, er i hvilken utstrekning
utgifter ved gjenoppretting kan komme fra
forsikring eller statlige bidragsordninger.

Lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadefor-
sikring innebærer en obligatorisk forsikring
mot naturskader. Den som er forsikret mot
brannskade, er også forsikret mot naturska-
de – dvs. mot skade som «direkte skyldes na-
turulykke, så som skred, storm, flom, storm-
flo, jordskjelv eller vulkanutbrudd». Prak-
tisk viktigst i vår sammenheng er § 1 første
ledd tredje punktum:

«Er den forsikrede ting et bolighus eller fri-
tidshus, omfatter forsikringen også natur-
skader på hage, hageanlegg og gårdsplass
oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den
delen av en tilførselsvei som ligger innen-
for hagen, hageanlegget og gårdsplassen.» 

34. Jf. Ot.prp. nr. 39 (1998–99) s. 352.
35. Jf. Rådsegn 2 frå Sivillovbokutvalet (1957) s. 33: «Rettinga kan gå ut på tilbakeføring til tidlegare tilstand, drift-

stogging, tryggingsrådgjerder aller andre tiltak eller lempingar.»
36. Rådsegn 2 s. 23.
37. Jf. f.eks. Rt. 1980 s. 309 (Nybrottveien), der utgifter til støyskjermer ble krevet dekket, men ikke tilkjent idet 

utgiftene oversteg den verdireduksjon som eiendommen fikk p.g.a. støyen fra den utvidede vei. Jf. Falkanger & 
Falkanger op.cit. s. 380–381. For eksempler på naturalreparasjon i særlige tilfeller, se Lødrup, Erstatningsrett 
(6. utg. 2009) s. 452–453. 
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Den erstatning som måtte bli utbetalt, kan
det rådes fritt over; en nærliggende mulighet
er at den anvendes til gjenoppretting.

Viktigere i vår sammenheng er lov 25.
mars 1994 nr. 7 om forsikring mot og erstat-
ning for naturskader (naturskadeloven). I
medhold av denne kan statens naturskade-
fond – finansiert over statbudsjettet og med
Statens landbruksforvaltning som sekretari-
at – yte erstatning for naturskader «i de til-
feller hvor det ikke er adgang til å forsikre
seg mot skaden ved en alminnelig forsikring»
(§ 1). Naturskade er definert på samme vis
som i naturskadeforsikringsloven (§ 4 første
ledd).38 Erstatningen skal normalt brukes til

gjenoppretting (§ 14). Kan skaden ikke gjen-
opprettes, skal skadetaksten – som legges til
grunn ved erstatningsfastsettelsden (§ 11
annet ledd) – settes til «den verdiforringelse
som skaden har medført» (§ 10 tredje ledd).

Endelig nevnes at det årlig bevilges midler
til sikrings- og miljøtiltak langs vassdrag.
Midlene, som forvaltes av NVE, brukes ikke
bare til forebyggelse, men også til gjenopp-
retting etter elvebrudd og opprenskning i
vassdrag. Bistand med disse midlene forut-
setter i alminnelighet en distriktsandel på
20 prosent som må dekkes av kommunen,
grunneiere eller andre som har nytte av til-
taket.

38. De nærmere begrensninger i dekningsplikten, jf. § 4 annet ledd og §§ 5 og 6, jf. også § 11, skal ikke omtales her.
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