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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport har utarbetats inom ramen for projektet 11 0ptimering 
av avloppsledningar 11

, som drivs vid Institutionen for vattenbyggnad, 
Chalmers Tekniska Hogskola. 

Utgangspunkt for projektet har varit att de metoder som hitintills 
anvants vid kommuners projektering av dagvattenforande avlopps 
system har brister. En av bristerna ar att metoderna bygger pa fel
aktiga antaganden om vattenfloden, som far till resultat att led
ningsnaten i realiteten far en annan kapacitet an den beraknade. 

En annan brist ar att metoderna bygger pa ofullstandiga kostnads
analyser. Den kapacitet man ger ett avloppssystem bestams i dag ut
ifran vad som ger lagst totalkostnad for anlaggning, drift samt. 
skador, som kommunen svarar for. Man tar saledes hansyn endast till 
kommunens kostnader och beaktar ej de kostnader, som kan drabba 
annan. Ur samhallsekonomisk synpunkt vore det battre om avlopps
systemets kapacitet bestamdes utifran den lagsta totalkostnaden 
med beaktande av samtliga kostnader som va-anlaggningen ger upphov 
t i 11 • 

De kostnader som drabbar annan an kommun och som saledes inte be
aktas vid projekteringen bestar framfor allt av kostnader for ska
dor vid oversvamningar. Bade va-abonnenter (agare till fastigheter 
anslutna till avloppsanlaggningen) och andra (t ex hyresgaster) kan 
raka ut for sadana skador. I viss utstrackning bar kommun skade
standsansvar for oversvamningsskador i samband med va-anlaggningar. 
Omfattningen av kommuns ansvar ar dock oklar, sarskilt i de fall 
da den skadelidande ar va-abonnent. 

Pa grund av att det rader oklarhet i denna fraga har det ofta visat 
sig svart att infora nya losningar och metoder inom avloppshante
ringen. Projektet "Optimering av avloppsledningar" syftar till att 
forandra de metoder som anvands vid projektering av avloppsanlagg
ningar. Det har darfor bedomts vara av vikt att inom projektet aven 
utreda fragan om kommuns skadestandsansvar for oversvamningsskador. 

Den rattsliga grunden for kommuns skadestandsansvar for oversvam-



ningsskador ar olika beroende pa om den skadelidande intar stall
ning som va-abonnent eller ej. Ansvaret mot va-abonnent grundas 
pa lag om allmanna vatten- och avloppsanlaggningar (SFS 1970:244) 
(VAL) medan ansvaret mot annan grundas pa skadestandslagens (SkL) 
regler om utomobligatoriskt skadestandsansvar. 

Kcmmuns ansvar for oversvamningsskador enligt skadestandslagen har 
behandlats av Lars Carmen i 11 kommuns ansvar vid intraffade over
svamningar med sarskilt beaktande av kallaroversvamningar orsakade 
av brister i kommuns va-nat11

, stencilerad uppsats, Socialhogskolan 
i Lund, Lund 1975. Genom Carmens uppsats har omfattningen av kom
muns ansvar enligt skadestandslagen blivit belyst. 

Fragan om kommuns ansvar for oversvamningsskador mot va-abonnent 
enligt VAL har daremot - savitt jag kunnat finna - inte behandlats 
tidigare. 

Den rattsliga relationen mellan kommun och va-abonnent, varav kom
munens skadestandsansvar utgor en del, karakteriseras av att det 
forekommer bade offentlig- och privatrattsligt praglade inslag. 
Va-abonnenten (liksom kommunen) kan tvingas in i rattsforhallandet. 
For va-abonnenten medfor en anslutning till den kommunala va
anlaggningen en okad risk for att drabbas av oversvamningar. I 
princip bestammer kommunen ensidigt - inom lagens ram - anlagg
ningens sakerhet och darmed den risk som va-abonnenten loper. Fra
gan om va-abonnentens ratt till skadestandsersattning fran kom
munen vid oversvamning blir darfor vasentlig. 

1. 2 Syfte 

Det grundlaggande syftet med denna rapport ar att belysa forut
sattningarna for att kommun skall bli skadestandsskyldig mot va
abonnent pa grund av oversvamningsskador. 

Rattsforhallandet mellan kommun och va-abonnent hor hemma i grans
omradet mellan offentlig och privat ratt. Detar darfor av intresse 
att inledningsvis (avsnitt 3) undersoka karaktaren av rattsforhal
landet mellan kommun och va-abonnent just med avseende pa offentlig
respektive privatrattsliga inslag. Resultaten harav leder vidare 
till att allmant soka belysa vilka typer av skadestandsansvar som 
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forekommer inom obligationsratten (avsnitt 4). Den storsta delen 
av rapporten (avsnitt 5) agnas at att analysera den rattsliga reg
leringen av kommuns skadestandsansvar mot va-abonnent samt at att 
soka utreda vilka krav som kan stallas pa kommuns prestation i va
-forhallande och faktorer som begransar kommuns skadestandsansvar. 
Slutligen ar det pa grund av skadestandsersattningens funktionella 
samband med forsakringsersattning av intresse att undersoka vilka 
mojligheter som star va-abonnent till buds for att uppna ekonomiskt 
skydd mot oversvamningsskador genom forsakring (avsnitt 6). 

Syftet ar begransat till att utreda kommuns ansvar mot va-abonnent. 
Ansvaret mot annan an va-abonnent behandlas saledes ej. Kommuns 
ansvar i det senare fallet har helt annan rattslig grund. ~ven 

om de tva typerna av ansvar har atskilliga beroringspunkter, sa 
skulle rapporten bli betydligt mer omfattande, om aven detta skade
standsansvar skulle ha behandlats. Tidsskal har inte medgett att 
sa skett. Det har inte heller framstatt som lika vasentligt med 
hansyn till att fragan redan penetrerats i en uppsats. 

1.3 Material 

Fragan om kommuns skadestandsansvar mot va-abonnent har berorts 
mycket sparsamt i litteraturen och da endast i forbigaende. Den 
enda bok som agnar fragan mer an nagra rader ar Bouvin-Hedmans kom
mentar till va-lagstiftningen. 

Bristen pa material accentueras ytterligare darav att fragan fick 
sin nuvarande reglering ar 1970. ~ndringen var namligen sa genom
gripande att aldre litteraturuttalanden inte langre ar relevanta. 
Det material, bortsett fran rattsfall, som direkt behandlar fragan 
inskranker sig darfor egentl~gen till den utredning som foregick 
lagandringen ar 1970, Vatten och avlopp, SOU 1967:65 (i fortsatt
ningen benamnd va-utredningen), propositionen 1970:118 med forslag 
till lag om allmanna vatten- och avloppsanlaggningar m m samt den 
ovan namnda lagkommentaren. 

Lagandringen ar 1970 har aver haft till foljd att aldre domstols
avgoranden i start blivit inaktuella. (For narmare diskussion om 
vilka slutsatser man kan dra av praxis fran tiden fore ar 1970 han
visar jag till avsnitt 5.5.3.1.) 
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Fran och med ar 1970 handlaggs tvister mellan kommun och va-abon 
nent i forsta instans av statens va-namnd. Beslut av namnden 
overklagas till Svea Hovratt och avgors i sista instans av HD. 

Fram till sommaren 1981 hade HD inte i sak provat nagot skadestands
mal dar talan grundats pa den ar 1970 genomforda ansvarsregleringen. 
Svea Hovratt hade provat tre mal. En foljd av detta har blivit att 
jag i fraga om rattspraxis i star utstrackning varit hanvisad till 
icke overklagade avgoranden fran statens va-namnd. 

Va-namnden har fram till sommaren 1981 (beslut avgjorda senare har 
ej beaktats i rapporten) provat 32 mal angaende skadestand pa grund 
av oversvamning. Av dessa har tolv slutat med forlikning och tre 
overklagats. Resterande 17 mal, varav alla naturligtvis inte inne
fattar avgoranden av principiella fragor, utgor tillsammans med 
hovrattsavgorandena i princip det rattsfallsmaterial som funnits 
att tillga. 

Vilken vikt som prejudikat kan man da tillmata va-namndens avgoran
den? Enligt vedertagen juridisk metod anses t ex avgoranden av de 
allmanna domstolarnas forsta instans i princip helt sakna prejudi
katvarde 1). Anledning finns dock att bedoma va-namndens avgoran
den nagot annorlunda. 

Va-namnden ar en specialnamnd med hela riket som jurisdiktions
omrade. Namnden har en sammansattning som forser den med fackkunskap 
inom va-omradet. I propositionen till 1970 ars va-lag uttalade de
partementschefen i samband med diskussion om instansordningen att 
"tyngdpunkten nar det galler de rent va-tekniska bedomningarna kom
mer att ligga pa va-namnden samt att domstolarnas overprovning 
forsta hand kommer att ta sikte pa de rattsliga fragorna" 2). 

Syftet med va-namnden har varit att skapa en "tung", special iserad 
forsta instans, vars avgoranden i va-tekniska fragor skall vara 
vagledande. I linje harmed har Statens Planverk ar 1977 gett ut en 
rattsfallssamling med avgoranden fran namnden under aren 1970-1975, 
Avgoranden i va-mal. For narvarande forbereds publicering av namn
dens avgoranden under aren 1976-1980. 

Det kan antas att va-namndens avgoranden genom publiceringen fatt 
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star spridning bland personer som sysslar med rattslig bedomning 
av va-fragor. I brist pa mer auktoritativa avgoranden tarde va
namndens avgoranden ha fyllt det behov av prejudicerande damar 
som alltid uppstar efter det att en vagt formulerad lagstiftning 
genomforts. 

Mot ovanstaende bakgrund menar jag att det finns anledning att 
tillmata va-namndens avgoranden ett vasentligt storre prejudikats
varde an vad man normalt tillmater avgoranden fran forsta instans. 
Namndens avgoranden far anses ge uttryck for den rattsliga praxis 
som for narvarande galler inom va-omradet. 
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2. ALLM~NT OM VA-VERKSAMHET 

2.1 Avloppsanlaggningar 

En allman avloppsanlaggning har till andamal att avleda avloppsvat
ten fran anlaggningens verksamhetsomrade. Avloppsanlaggningen be
star av ledningsnat samt pumpverk, avloppsreningsverk och andra 
anordningar, som erfordras for att tillgodose anlaggningens anda
mal. 

Det avloppsvatten, som tillfors avloppsanlaggning, indelas i tre 
typer, namligen spill-, dag- och dranvatten. Med spillvatten avses 
det fororenade vattnet fran hushall och industrier. Dagvatten ar 
nederbordsvatten (regn- och smaltvatten) som ytledes avrinner fran 
gardar, tomter, gator och tak och sam huvudsakligen tillfors sys
temet via brunnar. Dranvatten asyftar vatten sam passerar marklager 
och sam avleds genom draneringar vid t ex byggnadsgrunder. Fran en 
vanlig villafastighet tillfors saledes spillvatten fran kok, toa
letter, badrum, tvattstuga och golvbrunnar i kallare. Dagvatten 
kommer framfor allt fran tak gch eventuell husgrundsdranering till
for systemet dranvatten. 

Spillvattnet ar kraftigt fororenat och maste darfor renas hoggra
digt innan det slapps ut i naturen. Dag- och dranvatten har ansetts 
sam mindre nersmutsat och genomgar darfor normalt en lagre renings
grad. 

Dagvattnet ar det avloppsvatten vars flode varierar mest. Normalt 
tillfors endast sma eller mattliga mangder dagvatten men i samband 
med kraftig nederbord uppstar betydande floden. - Oversvamningar 
i samband med avloppsanlaggningar orsakas mestadels av kraftig ne
derbord. - For att forhindra oversvamningar och andra olagenheter 
maste ledningssystemet dimensioneras for att kunna avleda aven de 
stora floden sam endast forekommer sallan. 

Vid dimensionering av en dagvattenforande avloppsanlaggning konstru
eras anlaggningen for att kunna avleda regn av viss omfattning 
utan att oversvamningar skall uppsta. Det regn sam systemet kon
struerats for kallas dimensionerande regn. Det dimensionerande reg
net anges sam regn med viss aterkomsttid. Med aterkomsttid avses 
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tidsintervallet i medeltal mellan regn med viss intensitet och var
aktighet. Regn med aterkomsttiden tva ar och varaktigheten tio mi
nuter ar saledes ett tiominuters regn med sadan intensitet att det 
statistiskt sett endast forekommer en gang under en tvaarsperiod. 
Detta regn kan aven benamnas tvaarsregn med tio minuters varaktig
het. Eftersom nederbordsforhallandena varierar mellan olika platser 
ar intensiteten hos ett tvaarsregn olika pa olika platser. Fragan 
om for vilken aterkomsttid som dagvattenforande system bor dimen
sioneras kommer jag narmare berora nedan i avsnitt 5.5.3.2. 

Tidigare anlades i allmanhet ledningsnaten som s k kombinerade sys
tem. I ett sadant system avleds spill-, dag- och dranvatten i en 
gemensam ledning. En nackdel med de kombinerade systemen ar att 
allt avloppsvatten maste renas hoggradigt, eftersom det renare dag
vattnet har blandats med spillvattnet. Kombinerade avloppssystem 
staller darfor hoga krav pa reningsverkens kapacitet. Da erforderlig 
kapacitet ofta saknats harman vid kraftiga floden i stallet ofta 
tvingats slappa ut avloppsvatten orenat i naturen genom s k bradd
avlopp. 

En annan nackdel med de kombinerade systemen ar att risken for over
svamningar has anlaggningens brukare ofta ar star. Genom att dag
vattnet tillfors den gemensamma avloppsledningen kan haftig neder
bord resultera i uppdamning i det kombinerade avloppssystemet. Ge
nom uppdamningen kan baktryck uppkomma med foljd att avloppsvatten 
tranger upp genom anslutna fastigheters golvbrunnar eller via dra
neringsror in genom husgrunder och orsaka kallaroversvamningar. 
Denna skadeorsak torde vara den vanligast forekommande. Undantags
vis forekommer att baktrycket fororsakas av stopp i den kombinerade 
avloppsledningen, vilket resulterar i samma typ av skador. 

For att rada bot mot dessa brister utfors numera avloppssystem nor
malt sam separatsystem. I ett sadant avloppssystem haller man de 
olika typerna av avloppsvatten atskilda. Separatsystem kan utforas 
sam duplikatsystem eller triplikatsystem. I duplikatsystemet 
avleds spill- och dagvatten i skilda ledningar medan dranvattnet 
antingen avleds med spill- eller dagvattnet 3). I triplikatsystem 
anlaggs ett ledningsnat for varje typ av avloppsvatten. 

I separerade system skall i princip inte dagvatten kunna komma in 
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i spillvattensystemet. Risken for oversvamningar hos brukare blir 
darigenom mycket mindre an vid kombinerade system. Dock forekommer 
det aven vid separerade system att dagvatten vid haftig nederbord 
lacker in i spillvattenledningarna med kallaroversvamnin9 som foljd. 
Vid duplikatsystem, dar dran- och dagvatten avleds i samma ledning, 
torde en vanligare skadeorsak vara att dagvattnet via dranerings
systemet tranger genom husgrunder in i kallare. 

En fordel med det separerade systemet ar att reningen av avlopps
vattnet kan anpassas efter typ av avloppsvatten. Nackdelen ar framst 
de hogre anlaggningskostnaderna. 

2.2 Va-lagens huvuddrag 

Lagbestammelser som pa ett eller annat satt beror den kommunala va
verksamheten finns i atskilliga lagar. Byggnadslagstiftningen inne
haller t ex bestammelser, enligt vilka va-fragor skall beaktas vid 
planering. Halsovardsstadgan upptar bestammelser om vattenforsorj
ning samt om avledande av flytande orenlighet, for att tillgodose 
sanitara krav. Miljoskyddslagen innehaller bestammelser om hur av
loppsvatten far utslappas i vattendrag. 

Mer i detalj regleras verksamheten i VAL. Genom lagen regleras 
framst rattsforhallandet mellan kommun och va-anlaggnings bru

kare. Jag skall nedan kortfattat redogora for innehallet i VAL. 
Paragrafhanvisningar inom parentes asyftar VAL. 

Med allman va-anlaggning kan avses dels anlaggning som drivs av 
kommun, dels anlaggning som drivs av annan an kommun och som for
klarats som allman av lansstyrelse (1§). Det forekommer dock i prak
tiken mycket sallan att annan an kommun driver allman va-anlaggning. 
Den som driver va-anlaggningen ar dess huvudman. 

Det aligger kommun att antingen sjalv anordna allman va-anlaggning 
eller tillse att sadan kommer till stand pa annat satt nar vatten
forsorjning och avlopp behover anordnas i storre sammanhang (2§). 
Fullgor inte kommun sjalvmant sin skyldighet kan lansstyrelse in
gripa med vitesforelaggande. 
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som ar det omrade som anlaggningen skall betjana. Huvudman for va
anlaggning bestammer i princip dess verksamhetsomrade (5 §). 

VAL innehaller bestammelser om fastighetsagares brukningsratt och 
avgiftsplikt. Varje fastighetsagare inom verksamhetsomradet ges 
ratt att ansluta sin fastighet till och bruka anlaggningen om fas
tighetens va-behov inte med fordel kan tillgodoses pa annat satt 
(8§). Samtidigt ar varje fastighetsagare inom verksamhetsomradet 
skyldig att betala avgift till huvudmannen om han inte med fordel 
kan ordna sina va-behov pa annat satt an genom anlaggningen (9 §). 

Huvudmannen skall faststalla taxa for de avgifter som fastighets
agarna ar skyldiga att erlagga. Taxan skall bygga pa sjalvkostnads
principen och avgifterna far saledes inte overstiga vad som behovs 
for att tacka nodvandiga kostnader for anlaggningen (25 §). Av
gifterna skall vidare fordelas mellan fastigheterna efter skalig 
och rattvis grund (26 §). Avgift kan utga dels som engangsavgift 
for att tacka anlaggningskostnader,, dels som periodiska avgifter 
for att bekosta driften av anlaggningen (27 §). 

I fraga om den narmare utformningen av anlaggn~ng inskranker sig 
lagens bestammelser till att foreskriva att anlaggning skall ut
foras sa att den allmanna halsovardens intresse tillgodoses och 
att den skall vara forsedd med de anordningar som kravs for ~tt 
den skall fylla sitt andamal och tillgodose skaliga ansprak pa 
sakerhet. Huvudmannen ar vidare skyldig att sa lange va-anlagg
ningen behovs underhalla den och sorja for att den fyller sitt 
andama 1 ( 12 §) • 

Fastighetsagares va-installationer, varmed forstas alla fastighe
tens anordningar som anslutes till va-anlaggnigen, skall utforas 
i enlighet med vad som ar foreskrivet darom i byggnadsstadgan eller 
i foreskrifter som utfardats med stod av stadgan (17 och 18 §§). 

Huvudmannen har daremot ej ratt att meddela foreskrifter om ut
formningen av fastighetsagares va-installationer (19 §). 

Betraffande fastighetsagares nyttjande av va-anlaggning foreskrivs 
i VAL endast att den skall brukas sa att olagenhet for huvudmannen 
och annan Savitt mojligt undviks (21 §). Huvudmannen kan darutover 
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foreskriva ytterligare regler genom att utfarda allmanna bestammel
ser (ABVA) for anlaggningens brukande (22 §). 

Huvudman och fastighetsagare kan traffa avtal om sadana va-fragor 
som ej regleras i VAL, ABVA eller va-taxa och darigenom pata sig 
langre gaende forpliktelser an vad VAL staller upp (28 §). 

Betraffande pafoljder for brott mot bestammelser i VAL, ABVA eller 
avtal foreskrivs att om huvudman eller fastighetsagare overskridit 
sin ratt eller asidosatt sin skyldighet i forhallande till den 
andre, skall han aterstalla vad som rubbats eller fullgora vad som 
eftersatts samt ersatta skadan (29 §). 

Tvister mellan huvudman och fastighetsagare provas i forsta instans 
av statens va-namnd. Namnden handlagger saledes bl a tvister som 
ror ratt att bruka va-anlaggning eller skyldighet att genom avgift 
bidraga till kostnaderna for sadan anlaggning, tillampning och 
tolkning av ABVA eller taxa samt skadestand (37 §). 

Narmare bestammelser om va-namnden finns numera i lag 25 nov 1976 
om statens va-namnd (SFS 1976:839). 

Namnden bestar av ordforande och fern andra ledamoter. Ordforanden 
skall vara domare. En ledamot skall ha sakkunskap och erfarenhet i 

tekniska fragor avseende vatten och avlopp. Av de ovriga fyra leda
moterna skall tva, som utses efter forslag av huvudmannasidan, vara 
val fortrogna med forvaltning och skotsel av va-anlaggningar och 
de ovriga tva, som foreslas av fastighetsagarsidan, vara val for
trogna med va-forhallanden for bostadsfastigheter respektive annan 
bebyggelse. 

Va-namndens avgoranden overklagas till Svea hovratt, som provar 
mal en i dess sammansattning som vattenoverdomstol. Besvar over hov
rattens avgoranden anfors hos HD efter provningstillstand. 
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3. R~TTSFURHALLANDET MELLAN VA-PARTERNA 

3.1 Allmant 

Offentliga organ, som tillskapats for att tillhandahalla enskilda 
personer nyttigheter eller tjanste~ brukar betecknas som offent
liga anstalter. Exempel pa statliga offentliga anstalter ar Post
och Televerken, och pa kommunala sadana, el- och va-verk. 

Den verksamhet som de offentliga anstalterna handhar ar av sadan 
art att den ofta skulle kunna bedrivas av enskilt agda foretag. 
Att verksamheten kommit att handhas av offentliga organ torde sna
rast bero pa att man bedomt att det funnits ett allmant intresse 
och behov av att verksamheten kommit till stand. Anstalternas 
verksamhet skiljer sig fran annan offentlig verksamhet framst dar
igenom att den offentliga makten gentemot den enskilde inte fram
trader pa samma omedelbara satt. 

Fragan om karaktaren av rattsforhallandet mellan offentlig anstalt 
och dess nyttjare ar komplicerad. Den har behandlats i skilda sam
manhang i litteraturen. Som huvudfraga har diskuterats, om forhal
landet ar privat- eller offentligrattsligt. Stromberg har avvisat 
den i doktrinen tidigare havdade uppfattningen att rattsforhallan
det kan betecknas som antingen offentlig- eller privatrattsligt 4). 
I stallet forhaller det sig sa att rattsforhallanden mellan offent
liga anstalter och dess nyttjare ofta innehaller inslag av bada ty
per av rattslig reglering. For vissa verksamheter overvager det 
offentligrattsliga, for andra det privatrattsliga, ibland rader 
jamvikt. Detar saledes nodvandigt att narmare studera rattsforhal
landet for varje verksamhetstyp for att utrona i vad man som ratts
forhallandet har inslag av offentlig- respektive privatrattslig 
reglering. De tre fragestallningar som jag darvid bedomer framst 
vara av intresse ar 1) om rattsforhallandet etableras tvangsvis el
ler frivilligt, 2) om innehallet i parternas prestationer bestams 
ensidigt eller genom avtal samt 3) hur sanktionssystemet ar uppbyggt. 

En typisk offentligraGtslig reglering av dessa fragor kan sagas 
kannetecknas av att rattsforhallandet etableras tvangsvis, att par
ternas prestationer bestams genom lag eller annorledes ensidigt av 
myndighet eller anstalt samt att sanktionerna bestar av straff, 
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vi eller avgifter. En privatrattslig reglering av fragorna kan 
a andra sidan sagas innebara att det rader frivillighet i fraga om 
rattsforhallandets etablering och avtalsfrihet rorande parternas 
prestationer samt att brist i prestation sanktioneras genom att 
motparten har ratt att hava avtalet, ar berattigad till prisavdrag 
eller skadestand samt att den felande kan tvingas att fullgora 
prestationen. 

Hur fragestallningarna besvaras far betydelse for om offentligratts
liga eller privatrattsliga principer skall anvandas vid den ratts
liga bedomningen av tvister mellan anstalten och dess nyttjare. 
Finner man for ett visst rattsforhallande i ex att sanktioner mot 
bristande uppfyllelse av prestation har en typisk privatrattslig 
reglering medfor detta att obligationsrattsliga principer framst 
bor anvandas vid den rattsliga bedomningen av fragor sam sanktio
nerna avser. 

Jag skall nedan belysa hur de tre fragorna har reglerats for va
verksamheten. 

3.2 Rattsforhallandets etablering 

Fran samhallets synpunkt foreligger ett allmant intresse av att 
valordnade va-anordningar kommer till stand. Detta ar sarskilt pa
kallat av hansyn till den allmanna halsovarden men aven t ex bo
endesociala synpunkter gor sig gallande. Ur halsovardens med aven 
samhallsekonomiska intressen ar det lampligt, sarskilt da fraga ar 
om tatbebyggelse att ordna va-anlaggningar gemensamt for flera fas
tigheter. For lagstiftaren har det allmanna intresset av att va
anlaggningar av hog standard kommer till stand, tett sig sa starkt, 
att man inte ansett sig kunna forlita sig pa enskilt eller ens kom
munalt initiativ. I stallet alaggs kommunerna i 2 § VAL att sorja 
for eller tillse att allmanna va-anlaggningar kommer till stand om 
11 vattenforsorjning och avlopp behovs med hansyn till den allmanna 
halsovarden 11

• Genom administrativt forfarande kan kommun alaggas 
att vid vite fullgora sin skyldighet. 

Da det galler finansieringen av kommuns kostnader for va-anlaggning 
ar olika losningar tankbara. En mojlighet vore t ex att bekosta va
anlaggningar med skattemedel. En annan ar att lata nyttjarna genom 
avgifter svara for finansieringen. I VAL har man valt den senare 
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losningen. Saledes alaggs fastighetsagare inom va-anlaggnings verk
samhetsomrade avgiftsplikt om anordningen objektivt sett behovs 
for fastighets vattenforsorjning och avlopp samt behovet ej med 
storre fordel kan tillgodoses pa annat satt'for den enskilda fas
tigheten. Daremot foljer inte av VAL nagon skyldighet for fastig
hetsagare att faktiskt ansluta till anlaggningen och utnyttja den. 
Sadan skyldighet kan dock alaggas fastighetsagare med stod av hal
sovardsstadgan. 

Betraffande etablering av va-forhallande kan det konstateras att 
bagge parter kan tvingas in i rattsforhallandet - VAL foreskriver 
i princip en kontrakteringsplikt. Nagon valfrihet att inga som part 
i va-forhallande foreligger normalt ej. Pa denna punkt har ratts
forhallandet mellan va-parterna en offentligrattslig pragel. Pa 
liknande satt forhaller det sig t ex i fraga om den kommunala ren
hallningsverksamheten. Inom andra verksamhetsomraden, som t ex kol
lektiva transporter kan kommunen daremot fritt besluta om man vill 
etablera sig eller ej. For nyttjaren rader en motsvarande valfrihet 
betraffande utnyttjandet av servicen. 

3.3 Innehallet i prestationerna 

Nar det galler innehallet i kommunens prestation blir en nodvandig 
foljd av att lagstiftaren kravt att va-anordning kommer till stand, 
aven att lagstiftaren foreskriver vissa minimikrav pa anlaggningen. 
Sa har ocksa skett i VAL. Innehallet i prestationen har dock inte 
specificerats sarskilt noggrant; detta kommer att utvecklas nedan 
i avsnitt 5.5. 

Brukarens prestation i va-forhallandet bestar framst i erlaggande 
av va-avgift. Denna bestams ensidigt av kommunen genom faststallan
de av va-taxa. Taxan skall bygga pa den kommunala sjalvkostnadsprin
cipen och kostnaderna skall fordelas mellan nyttjarna efter skalig 
och rattvis grund. Den enda mojlighet som star den nyttjare som ar 
missnojd med taxan till buds ar att genom kommunalbesvar begara 
provning darav. Det kan anmarkas att kommunalbesvar ar ett svagt 
rattsinstitut for att erhalla andring av beslut, da besvarsinstan
sen endast kan prova lagligheten av det overklagade beslutet men 
ej lampligheten. 
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Va-utredningen ville aka de privatrattsliga inslagen i va-for
hallandet och foreslog bland annat att va-forhallandet mellan 
kommun' och brukare skulle bekraftas genom avtal. Dock forutsatte 
utredningen att avtalsinnehallet i normalfallen skulle forelaggas 
brukaren av kommunen och att beslut av va-namnden skulle kunna er
satta brukarens accept S). Den foreslagna avtalssituationen var 
saledes tamligen fiktiv, nagot som; och for sig inte sallan ar 
fallet aven inom enskild naringsverksamhet, nar bristande jamvikt 
rader i partsforhallande. Departementschefen fann det dock oprak
tiskt att krava att avtal alltid skulle upprattas, sarskilt med han
syn till att utrymmet for parternas avtalsfrihet i realiteten var 
sa starkt begransat 6). VAL foreskriver darfor ej avtalsbekraftelse 

i normalfallen. I speciella fall medger dock VAL att avtal traffas 
mellan parterna for att precisera parternas prestationer. Avtals
innehallet far dock inte strida mot VAL:s bestammelser, sam saledes 
ar tvingande. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att innehallet i va-parter
nas prestationer normalt bestams ensidigt av kommunen, dock inom 
den ram som VAL staller upp. Rattsforhallandet mellan parterna har 
saledes aven pa denna punkt narmast en offer1tligrattslig pragel. 

3.4 Sanktionsbestammelser 

De rattsliga reglerna for sanktioner i va-forhallandet andrades i 
och med 1970 ars VAL. Dessforinnan stadgades skadestandsskyldighet 
for va-abonnent for skador som orsakats av att abonnenten ej foljt 
anvisningar for anlaggningens brukande. Bestammelser om sanktioner 
mot bristande prestation fran kommuns sida saknades i va-lagen. 

Va~utreningen ville som namnts ovan oka de privatrattsliga inslagen 
i va-forhallandet bland annat genom inforande av va-avtal. Darfor 
fall det sig aven naturligt for utredningen att valja en privat
rattslig form for sanktioner. Samtidigt foreslog man dock i reali
teten kontrakteringsplikt under hanvisning till va-verksamhetens 
samhalleliga betydelse. I linje harmed kunde man inte heller accep
tera havning av avta~et som sanktion vid avtalsbrott. 

Utredningen uttalade att 11 skyldighet att fullgora och att betala 
skadestand arden normala privatrattsliga sanktionsmojligheten i 
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ett forhallande, dar mojligheten till uppsagning vid svarare avtals
brott saknas" ?). Man foresl og darfor en sanktionsbestammel se ( 18 § 

i forslaget) sam innebar att part sam overskridit sin ratt eller 
asidosatt sin skyldighet pa grund av va-avtal var skyldig att ater
stalla vad sam rubbats eller fullgora vad sam eftersatts samt er
satta skadan. En speciell sanktionsbestammelse gav kommun ratt att 
stanga av vattentillforseln till brukare sam ej erlagt forfallen 
va-avgift. 

Trots att departementschefen inte ville ga sa langt sam utredningen 
foreslagit i fraga om avtalsreglering av va-forhallandet fann de
partementschefen den foreslagna sanktionsbestammelsen lamplig. VAL 
kom pa denna punkt att utformas i enlighet med utredningens for
slag. 

Sanktionsbestammelsen i VAL har privatrattslig forebild. Sanktioner 
utloses som en pafoljd for bristande prestation och utgors av skyl
dighet att fullgora prestationen samt betala skadestand. Sanktions
systemet ar av den typ som hor hemma i obligationsratten, dvs den 
del av privatratten som behandlar det inbordes rattsforhallandet 
mellan avtalsparter. Rattsforhallandet mellan va-parterna har sale
des pa denna punkt en privatrattslig pragel. 
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4. OBLIGATIONSR~TTSLIGT SKADESTANDSANSVAR 

4.1 Allm~nt 

I foregaende avsnitt konstaterade jag att det s~tt pa vilket man 
valt att i VAL reglera sanktioner i va-forhallandet n~rmast kan be
tecknas som obligationsr~ttsligt. VAL:s sanktionsbest~mmelser reg
lerar bland annat den fraga som ~r av intresse for denna rapport, 
n~mligen va-parternas inbordes skadestandsansvar Eftersom skade
standsansvaret i va-forhallandet saledes har en obligationsr~ttslig 
bakgrund kan det vara av intresse att, innan jag overgar till att 
mer i detalj utreda foruts~ttningarna for kommuns skadestandsskyl
dighet i va-forhallandet, nagot belysa obligationsr~ttens allm~nna 
former for skadestandsansvar. 

Grundl~ggande for det obligatoriska r~ttsforhallandet ~r avtalet. 
Det ~r genom avtalet som parterna bl_ir forpliktigade. Avtalet inne
b~r en r~ttslig reglering mellan minst tva parter, varigenom en el
ler normalt tva parter forbinder sig att folja vissa handlingsmons
ter, dvs att upptr~da pa ett visst forutbest~mt s~tt i framtiden. 

Mot part som inte fullgor sina forpliktelser enligt avtalet kan 
sanktioner utlosas. Sanktionen ar i det obligatoriska rattsforhal
landet saledes en pafoljd mot part som bryter mot avtalet. Dess 
viktigaste funktion kan s~gas ligga dari att sanktionshotet formar 
parterna att fullgora avtalet. En annan vasentlig funktion ar att 
halla den part, som drabbas av avtalsbrott, skadeslos. I allmanhet 
fullgor parterna sina forpliktelser och pafoljdsfragan aktualiseras 
aldrig. 

Ofta regleras i avtalet vilka pafoljder som kan utlosas samt forut
sattningarna harfor. I den man sanktionsfragan inte reglerats i av
talet, blir i stallet dispositiva sanktionsregler i den obligations
rattsliga lagstiftningen, som koplagen, skuldebrevslagen m m, nor
malt tillampliga. 

En av de sanktionsformer som i allmanhet forekommer i den obliga
tionsrattsliga lagstiftningen ar skyldighet att utge skadestand. 
Andra ar t ex havning av avtalet eller skyldighet att fullgora si
na forpliktelser. 
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Forutsattning for att en obligationsrattslig pafoljd skall kunna 
utlosas ar att part gjort sig skyldig till avtalsbrott. En forsta 
forutsattning for att skadestandsansvar skall intrada ar darfor att 
part inte fullgjort sina forpliktelser enligt avtal. En ytterligare 
forutsattning ar att avtalsbrottet orsakat motparten skada, dvs 
det skall foreligga ett samband mellan avtalsbrottet och skadan 
(kausvalitet). Ofta kan fragor om huru~ida avtalsbrott foreligger 

ler samt om sambandet mellan avtalsbrottet och skadan valla 
problem vid den ·rattsliga bedomningen. Jag har dock inte tankt att 
ga in narmare pa dessa fragor har. Jag skall daremot nedan over
siktligt belysa om det kravs att ytterligare forutsattningar ar 
uppfyllda for att part skall bli skadestandsskyldig. For att kunna 
gora detta blir det nodvandigt att skilja pa de tva huvudformer av 
skadestandsansvar som forekommer inom obligationsratten: culpa
ansvar och strikt ansvar. 

4.2 , Culpaansvar 

Obligationsrattens skadestandslara domineras, liksom den utomobliga
toriska, av culparegeln. Vanligen far fragan om culpa aktualitet 
nar det galler avtals fullgorande- culpa in contractu. ~ven val
lande i samband med ingaende av avtal - culpa in contrahendo - kan 
paverka rattsforhallandet mellan parterna. Culpa in contrahendo 
kant ex fa till foljd att avtalet blir ogiltigt eller paverka 
avtalstolkningen. I detta sammanhang tarde dock culpa in contractu 
vara av storst intresse. 

I korthet innebar colparegeln att part ar skyldig att ersatta mot
partens skada nar· han uppsatligen eller av vardsloshet framkallat 
avtalsbrottet. Parts vallande (culpa) ar nodvandig men ocksa till
racklig forutsattning for skadestandsskyldighet. Exempel pa lag
stadgande inom central avtalsrattslig lagstiftning dar skadestands
ansvaret grundats pa culparegeln ar 23 § koplagen (KopL), dar sal
jare alaggs skadestandsansvar for drojsmal med avlamnande av bestamt 
gods. 

Den reella omfattningen av culparegelns skadestandsansvar bestams 
genom vilka beteenden som bedoms som culposa. Fragan om hur bedom
ningen skall goras ar en av de klassiska inom skadestandsratten. 
Den har behandlats mycket ingaende i den juridiska litteraturen, 
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framst med avseende pa det utomobligatoriska culpaansvaret. Frage
stallningen tarde dock i princip vara densamma for det inomobliga
toriska culpaansvaret. 

Trots den ingaende analysen kan man pasta att den rattsliga bedom
ningen i det praktiska rattslivet ofta praglas av brist pa exakt
het. Forklaringen hartill ar att det ar ogorligt att stalla upp 
annat an mycket allmant formulerade regler for hur bedomningen 
skall goras. Nar dessa allmant hallna regler konfronteras med verk
lighetens skiftande forhallanden ger de inte mycket vagledning for 
att i detenskilda fallet avgora om en viss handling eller underla
telse skall betecknas sam culpas. 

Hur gar da culpabedomningen till i teorin? En utgangspunkt ar att 
en handling (eller underlatenhet) kan sagas vara culpas om parten 
inte iakttagit den omsorg eller aktsamhet sam man haft skal att 
fordra av honom i den foreliggande situationen. For culpabedomningen 
blir saledes avgorande vilka krav i fraga om aktsamhet sam kan stal
las pa personen. For vissa situationer har det genom lagstiftning 
och domstolsavgoranden fastslagits riktlinjer for den aktsamhets
grad sam kan kravas. Ett exempel fran utomobligatorisk lagstiftning 
ar trafiklagstiftningen. I obligatoriska rattsforhallanden kan par
terna aven genom avtalet ha fastslagit vissa normer sam anger den 
aktsamhet sam parterna har att iaktta vid avtalets fullgorande. Ett 
handlande i strid darmed kan da betecknas sam culpost. 

Saknas sadana riktlinjer ar man i stallet for culpabedomningen han
visad till regler av mer allmant innehall. Darmed blir ocksa bris
ten pa precision pataglig. Traditionellt harman for culpabedom
ningen brukat hanvisa till en allman norm; en handling ar culpas 
om den avviker fran den standard sam en klok och forstandig man, 
en bonus paterfamilias, skulle ha iakttagit. 

Mot denna klassiska bedomningsnorm har gjorts atskilliga invand
ningar, bland annat att den inte-ar teoretiskt hallbar 8). Den 
tarde idag sakna foresprakare. Forharskande uppfattning i dag sy
nes vara att man vid faststallande av aktsamhetsstandard i forsta 
hand bar utga fran den omsorg och aktsamhet sam normalt iakttas av 
personer inom den grupp, sam den person tillhor, vars handlande 
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skall bedomas. Grupptillhorigheten bestams darvid framst av den 
stallning som personen intar genom sin verksamhet och hans place
ring i samhallslivet. Utifran en sadan utgangspunkt har Rodhe 
sammanfattat att en handling kan betecknas som culpas om det fore
ligger omstandigheter, som medfor risk for en icke onskad effekt, 
om andra personer som brukar stallas infer ifragavarande situa
tioner, med kannedom om dessa omstandigheter inse att den namnda 
risken forelag, och om denna risk ar sa stor att de skulle valja 
att inte taga den 9 . 

~ven om man pa detta satt stallt upp teoretiskt hallbara regler 
for culpabedomningen, ger dessa sallan nagra absoluta hallpunkter 
for bedomningen i konkreta fall. Detta beror bland annat pa sva
righeten att bestamma den grupp av personer, vars handlande skall 
vara vagledande, samt den aktsamhet som normalt iakttas av dessa 
personer. Faststallande av en aktsamhetsstandard forutsatter ofta 
flera pa varandra foljande avgoranden, som var for sig ar sa osakra, 
att det slutliga resultatet knappast kan anses direkt givet av re
geln. Darfor kan man sammanfattningsvis konstatera att de allmant 
formulerade regler som stallts upp for culpabedomningen ofta inte 
ger nagon fast vagledning for bedomningen i det enskilda fallet. 
~ven om de domande instanserna har sadana regler som utgangspunkt 
aterstar start utrymme for egna varderingar vid deras bedomning. 

Om saledes den allmant accepterade huvudregeln sager att man vid 
culpabedomningen skall lata normalt iakttagen aktsamhet inom verk
samhetsomradet vara vagledande, visar rattspraxis upp atskilliga 
fall dar man stallt betydligt hogre krav pa aktsamhet. I dessa fall 
har domstolarna betecknat handlingar som culposa trots att den hand
lande far anses ha iakttagit normal aktsamhet. Speciellt har detta 
forekommit nar det rort sig om verksamheter, som medfor sarskild 
fara for skador och att man darfor ansett det pakallat med ett mer 
omfattande skadestandsansvar. Eftersom domstolarna har gatt utover 
vad som enligt gangse uppfattning kan betecknas som vardslost bru
kar man med Karlgrens terminologi saga att domstolarna 11 fingerar 
culpa 11 10 ). Ett sadant skarpt ansvar medfor att omfattningen av 
culpaansvaret utvidgas betydligt och narmar sig det strikta ansva
rets omfattning. 
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Det finns emellertid aven andra satt att astadkomma en utvidgning 
av culpaansvaret. En av lagstiftaren anvand metod ar att kasta om 
bevisbordan. Enligt normala processuella regler ar det den som li
dit skada som har att bevisa att motparten varit culpas. ~r det inte 
utrett om culpa verkligen foreligger undgar saledes skadevallaren 
ansvar. I manga lagstadganden foreskrivs emellertid en presumtion 
for att intraffad skada orsakats av motpartens culpa. En sadan re
gel medfor att parts skadestandsansvar utvidgas darhan att han for 
att undga skadestandsskyldighet maste visa att han ej genom vallande 
orsakat skadan (exculpering). Brister i utredningen faller tillbaka 
pa skadevallaren. Den tidigare namnda 23 § KopL ar exempel pa en 
regel som foreskriver culpapresumtion. 

Slutligen skall det namnas att lagstiftaren i vissa stadganden 
starkt begransat skadestandsansvaret till att endast omfatta ansvar 
for grov vardsloshet. Framfor allt forekommer detta inom transport
ratten. Som exempel kan namnas att enligt luftfartslagen (24 § jfr 
22 §) ar fraktforarens ansvar for skador begransat till vissa be
lapp, savida inte skadan orsakats genom uppsat eller grovt asido
sattande av tillborlig aktsamhet och hansyn. 

4.3 Strikt ansvar 

Den andra huvudformen av skadestandsansvar inom obligationsratten 
ar strikt skadestandsansvar. 

Som strikt ansvar betecknas dels det ansvar som ej forutsatter att 
part personligen varit culpas men val nagon person pa partens sida 
och som han svarar for, dels det ansvar da culpa over huvd taget 
inte ar nodvandig forutsattning for skadestandsskyldighet. For att 
sarskilja den senare typen av strikt ansvar - som har ar av storst 
intresse - betecknar jag den med Hellners termino1ogi som rent 
strikt ansvar 11 ). 

Det rent strikta skadestandsansvaret innebar i princip att part sva
rar for varje skada som hans avtalsbrott orsakar motparten. Ansva
ret intrader oberoende av culpa och part svarar aven for avtals
brott som beror pa rena o1yckshandelser (casus). Ansvaret innefat
tar saledes aven handelser som ligger utanfor partens direkta kon
tro 11 . 
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Att det rent strikta ansvaret aven omfattar rena olyckshandelser 
innebar emellertid inte att det omfattar alla typer av olyckshan
delser. For att ansvaret inte skall bli helt obegransat och dar
med alltfor betungande brukar man avgransa vissa kvalificerade 
casusfall, for vilka ansvar inte foljer. Ett i svensk ratt veder
taget satt for att ange dessa kvalificerade casusfall ar enligt 
principen vis major. I mAnga lagar har det rent strikta ansvaret 
uttryckligen begransats enligt denna princip. ~ven i de fall dar 
nagon sAdan begransning inte framgar av lagtexten, torde den fA 
anses folja av allmanna skadestandsrattsliga principer. 

Ett ytterligare satt att begransa det rent strikta skadestAndsan~ 
svaret ar enligt principen 11 objektiv omojlighet 11

• Denna princip 
har utvecklats inom kopratten och dess tillamplighet torde vara 
begransad dit, varfor jag inte avser att narmare gA in pA den har. 

Begransning av det rent strikta skadestAndsansvaret enligt prin
cipen vis major, innebar att skadestandsansvar foljer pa alla av
talsbrott med undantag for sAdan som orsakats av handelser med ka
raktaren vis major (force majeure). Avgorande for det rent strikta 
skadestAndsansvarets omfattning blir darmed vilka handelser som be
tecknas som vis major. 

Ansvarsbegransningen bygger pA tanken att avtalspart gar en risk
bedomning innan avtalsslutet. Han beaktar darvid tankbara risker 
och fAr tapa sig foljderna om de intraffar. Oberakneliga extra
ordinara hinder for prestation har ansetts falla utanfor den kate
gori av handelser som avtalsparten har att rakna med. Darfor skall 
inte sadana handelser senare drabba honom i form av skadestands
skyldighet. 

Vad avses dA med vis major? Begreppet kan sagas i viss man vara 
obestamt. Allmant kan man dock saga att darmed asyftas utifran kom
mande och sallan intraffande tilldragelser, som medfor ooverstig
ligt hinder for parten att prestera. Prestationshindret kan utgoras 
av en faktisk handelse eller rattslig atgard. 
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24 § Kopl talar om 11 krig, inforselforbud eller darmed jamforlig 
handelse 11 och 7 § skulderbrevslagen om "lagbud, avbrott i den all
manna samfardseln eller liknande ooverstigligt hinder 11

• Ytter
ligare andra exemplifieringar forekommer. Upprakningarna ger en 
uppfattning om att man med vis major avser mycket allvarliga hin
der mot prestation. 

Det skall ocksa papekas att det ar mycket vanligt att part som bar 
rent strikt skadestandsansvar i avtal ytterligare begransar sitt 
ansvar. Detta sker genom sk force majeure klausuler, i vilka anges 
handelser - ofta betydligt mer vardagliga - for vilka ansvar 
inte skall folja. I dessa fall utvidgas det ansvarsfria omradet ut
over vad som foljer av principen om vis major. 

4.4 Sammanfattning 

Som huvudregel utgar inom obligationsratten skadestand pa grund av 
avtalsbrott endast om avtalsbrottet intraffat till foljd av den fe
lande partens culpa. Ansvaret har i vissa stadganden begransats sa 
att part endast svarar for avtalsbrott framkallade genom grov vards
loshet. En skarpning av culparegeln kan astadkommas genom culpapre
sumtion. Det rent strikta ansvaret innebar att skadestandsskyldig
heten skarps darhan att inte ens culpa ar nodvandig forutsattning 
for ansvaret: det begransas dock av force majeure. 

Det bor framhallas att skillnaden i omfattningen av det ansvar som 
foljer av de olika ansvarsformerna inte alltid behover vara sar
skilt betydelsefull. Att culpabedomningen innehaller flera osaker
hetsmoment som ger domstolarna ett betydande omrade for friare be
domningar har framhallits ovan. 

Skillnaden i omfattningen av skadestandsansvar pa grund av rent 
strikt ansvar respektive culpaansvar uppfattas i allmanhet som va
sentlig och ar ofta ocksa det. I praktiken behover den dock inte 
alltid vara sa betydelsefull' sarskilt nar culpaansvaret bygger 
pa presumtion for culpa. Bade vid rent strikt ansvar och vid culpa
presumtion foreligger en presumtion for att skadestand skall utga 
pa grund av intraffat avtalsbrott. Detar i bada fallen den skade
standsskyldiga parten som maste visa att befrielsegrund ar for han 
den. Vid presumerad culpa ar befrielsegrunden franvaro av culpa, 

22 



dvs parten maste visa att han inte varit culpas utan att avtals
brottet beror pa casus. Vid rent strikt ansvar utgors vis major 
befrielsegrund: parten maste visa att avtalbrottet beror pa 
handelse som kan betecknas som force majeure. Bade culpa- och 
force majeure-bedomningen medger dock de rattsliga instanserna 
viss frihet. Befrielsegrunden force majeure kan dessutom som 
Gronfors papekat, i lagtext utformas sa att den narma innebar 
ett slags culpabedomning 12 ). Om domstolarna vid den rattsliga 
bedomningen uppra~thaller stranga krav pa exculpering samtidigt 
sam man ar villig att ge force majeure-begreppet en vid tolkning 
kan den reella skillnaden bli tamligen liten. 
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5. KOMMUNS SKADESTANDSANSVAR MOT BRUKARE FOR 
OVERSV~MNINGSSKADOR 

5.1 Allmant om kommuns skadestandsansvar 

I fraga om statens och kommuns utomobligatoriska skadestandsansvar 
gar skadestandslagen atskillnad mellan det allmannas ansvar vid 
myndighetsutovning respektive annan verksamhet. Ansvaret vid myndig 
hetsutovning ar sarreglerat med huvudstadgandet i 3 kap 2 § SkL. 
Det allmannas ansvar vid verksamhet som inte innefattar myndighets
utovning foljer skadestandslagens allmanna bestammelser. For bada 
typer av ansvar galler att skadestandsansvar intrader pa grund av 
vallande. Den vasentligaste skillnaden avser ansvaret for s k rena 
formogenhetsskador, dvs ekonomiska skador som ej har samband med 
perosn- eller sakskada. Enligt de allmanna skadestandsreglerna kravs 
att den rena formogenhetsskadan vallats genom brottslig handling 
for att skadestandsansvar skall intrada. Vid myndighetsutovning er
satts sadana skador vid vallande men oberoende av brottslig hand
ling. 

Pa grund av de skillnader som foreligger ar det vasentligt att be
stamma om en viss skada, som tillfogats nagon vid kommunal verksam
het har skett vid myndighetsutovning eller ej. Gransdragningen mel
lan myndighetsutovning och annan offentlig verksamhet ar foremal 
for omfattande diskussion och overvaganden i forarbetena till ska
destandslagen. Fragan har aven ingaende behandlats i litteraturen. 

Ett av de utmarkande dragen for myndighetsutovning ar, enligt vad 
departementschefen anfor i propositionen till skadestandslagen, att 
det ar fraga om beslut eller atgarder som har rattsverkningar for 
den enskilde, och som ytterst grundas pa samhallets makt over med
borgarna 13 ). Begreppet, som aven har betydelse for forvaltnings
lagens (FL) tillamplighet, har i 3 § 1 st FL uttryckts som 
11 Utovning av befogenhet att for enskild bestamma om forman, rattig 
het, skyldighet, disciplinpafoljd, avskedande eller annat jamfor
bart forhallande 11 14 ). 

Myndighetsutovning ar saledes verksamhet forknippad med offentligt 
beslutsfattande och handlaggning av arenden inom myndigheter, dvs 
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den 11 byrakratiska 11 delen av den offentliga verksamheten. Vid sidan 
av denna forekommer hos myndigheter en omfattande verksamhet i form 
av tjanster och service at allmanheten s k faktiskt handlande. 
Sektorer dar det faktiska handlandet overvager ar t ex sjukvard, 
utbildning och kommunikationer. I forarbetena till skadestandslagen 
betecknas sa dan verksamhet ocksa som 11 jams tall d med ensk il d verk 
samhet 11 15 ). Verksamheten ar jamstalld med enskild i sa matto att 
myndigheterna inte handlar utifran en offentligrattslig maktstall 
ning. Ofta anfors ocksa att denna typ av verksamhet likaval skulle 
kunna utforas av privata rattssubjekt 16 ). 

Inom de sektorer av offentlig forvaltning som huvudsakligen utovar 
verksamhet jamstalld med enskild kan det forekomma moment av myndig
hetsutovning. Ofta har myndighet tillagts befogenhet att fatta be
slut som innebar myndighetsutovning i fragor med anknytning till 
verksamheten. Inom huvudsakligen myndighetsutovande sektorer fore
kommer a andra sidan ofta vissa moment av faktiskt handlande i for
hallande till allmanheten. 

Redogorelsen ovan i detta avsnitt begransar sig till det utomobliga
toriska skadestandsansvar som pa grund av skadestandslagen kan drab
baden offentliga forvaltningen. Utomobligatoriskt skadestandsan
svar stadgas emellBrtid ;· atskilliga andra forfattningar, som tar 
sikte pa speciella verksamheter. Som exempel kan namnas jarnvags
och luftansvarighetslagarna. I denna typ av forfattningar gars nor
malt ingen skillnad mellan offentliga organ och enskilda. Det all
manna far darfor vidkannas skadestandsansvar i samma utstrackning 
som enskild inom sadana verksamhetsgrenar. 

Det bor kanske ocksa papekas att stat och kommun aven kan drabbas 
av inomobligatoriskt skadestandsansvar. Som framgatt av avsnitt 4 
foljer sadant skadestandsansvar normalt med avtal. Nar det allmanna 
upptrader som part i avtal, vilket forekommer i mycket star ut
strackning, foljer darmed obligationsrattsligt skadestandsansvar. 
Att en eller bada parter utgors av offentliga organ andrar inte 
detta forhallande. 
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5.2 Myndighetsutovning respektive annat handlande 
inom va-verksamhet 

Eftersom kommuns utomobligatoriska skadestandsansvar ar olika ut
format beroende pa om verksamheten innebar myndighetsutovning res
pektive annat handlande ar det inledningsvis nodvandigt att ta 
stallning till hur den kommunala va-verksamheten bar klassificeras 
ur denna synpunkt. 

Det grundlaggande i den kommunala va-verksamheten ar att kommunen 
skall anskaffa och leverera rent vatten samt ombesorja bortledning 
och rening av avloppsvatten. Detta ar atgarder som maste betecknas 
som s k faktiskt handlande och normalt inte inbegriper nagon form 
av myndighetsutovning. Darmed foljer att verksamheten skadestands
rattsligt skall bedomas enligt skadestandslagens allmanna regler. 

Av foregaende avsnitt framgick att aven om en verksamhet huvudsak 
ligen bestod av faktiskt handlande kunde det forekomma inslag av 
myndighetsutovning. Saar ocksa fallet inom va-verksamheten. Som 
exempel kan namnas kommunens beslut i samband med atttaxa for va
avgifter faststalls. Om ett sadant beslut grovt missgynnar vissa 
fastighetsagare far den skada, som de darav orsakats, anses ha 
skett vid myndighetsutovning 17 ). 

~ven kommunala beslut avseende planering av va-anlaggning innefat
tar moment av myndighetsutovning, i det att kommunen ensam med 
stod av VAL ager besluta om anlaggningens utformning. Skulle fel 
eller forsummelse i samband med beslutet valla enskilda fastighets
agare skada, bar skadestand kunna utdomas med stod av 3 kap 2 § Skl. 

~ven en oversvamning, som beror pa att va-anlaggning blivit fel
aktigt dimensionerad, kan ju havdas bero pa fel i samband med be
slut om anlaggningens utforande. Skadan intraffar emellertid forst 
i och med oversvamningen. Att havda att skadan har skett vid myn
dighetsutovning tarde innebara att begreppet "vid myndighetsutov
ning" tanjs pa ett satt som inte star i overensstammelse med lag
stiftarens intentioner. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den del av kommuns va
verksamhet, som ar av intresse for det sporsmal som behandlas i 
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denna rapport, huvudsakligen innefattar faktiskt handlande utan in
slag av myndighetsutovning, varfor verksamheten - fran skadestands
rattslig synpunkt- inte ar att bedoma enligt de speciella regler 
som galler offentlig verksamhet vid myndighetsutovning. 

Fragan om den rattsliga grunden for det kommunala ansvaret for ska
dor i samband med va-verksamhet ar dock ej darmed entydigt besva
rad. I 1 kap 1 § Skl foreskrivs bland annat att lagens bestammelser 
skall tillampas, om ej annat ar sarskilt foreskrivet. Detta inne
bar att i den man som stadgande om skadestand finns i speciallag
stiftning sa tar denna over och ersatter skadestandslagens bestam
melser. Enligt skadestandslagens forarbeten kan aven sedvana och 
handelsbruk aga foretrade framfor lagens bestammelser. Darav foljer 
dock inte med nodvandighet att skadestandslagen satts helt ur spel 
i de fall da speciella stadganden om skadestand finns. I den ut
strackning som fragor inte reglerats i speciallagstiftningen far 
svar och vagledning sokas i skadestandslagens regler och i allmanna 
skadestandsrattsliga grundprinciper. Enligt departementschefen ar 
forhallandet mellan skadestandslagen och speciallagstiftningen som 
11 lex generalis .. till 11 lex specialis 11 18 ) 

Som namnts ovan (avsnitt 3.4) infordes genom 1970 ars VAL en sank
tionsbestammelse i va-lagstiftningen som bland annat reglerar va
parternas inbordes skadestandsansvar. En sadan specialbestammelse 
galler pa satt ovan berorts framfor skadestandslagens bestammelser. 
Tillampningsomradet for skadestandsbestammelsen i VAL ar emellertid 
begransat. For alla oversvamningsskador som faller utanfor till
lampningsomradet regleras ansvaret av skadestandslagen. 

Nar man analyserar kommuns skadestandsansvar for oversvamnings
skador blir det foljaktligen nodvandigt att skilja pa a ena sidan 
skador dar kommunens skadestandsansvar grundas pa VAL och a andra 
sidan ovriga skador, dar ansvaret grundas pa skadestandslagens all
manna culpaansvar. Gransdragningen bestams av tillampningsomradet 
for skadestandsregeln i VAL. Syftet med denna rapport ar begransat 
till att utreda kommuns skadestandsansvar for oversvamningsskador 
som ar att bedoma enligt VAL. 
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5.3 Tillampningsomradet for skadestandsbestammelsen i VAL 

5 • 3 . 1 A 11 rna n t 

Stadgandet om skadestandsansvar i va-forhallandet aterfinns i VAL:s 
sanktionsbestammelse (29 §). Som framgatt ovan (avsnitt 3.4) ar 
sanktionsbestammelsen utformad efter obligationsrattsligt monster. 
Den reglerar vilka pafoljder som part kan utlosa vid motpartens 
11 avtalsbrott 11

• f1:ven om nagot egentligt avtalsforha11ande inte fore
ligger mellan va-parterna, ar sanktionsbestammelsen utformad som 
om ett sadant fanns. Sanktionerna ar efter obligationsrattslig fore
bild anknutna till sjalva partsforhallandet. Bestammelsen reglerar 
darmed endast va-parternas inbordes rattsforhallande och ar dar
emot inte tillamplig pa rattsforhallandet mot tredje man. Att saar 
syftet framgar aven av departementschefens uttalande i propositio
nen, att den foreslagna paragrafen (nuvarande 29 §) ar 11 tillamplig 
bara i forhallandet mellan huvudman och brukare 11 samt att skade
standsansvar for 11 skada som huvudman och fastighetsagare tillfogar 
varandra men som inte har samband med va-forhallandet 11 far bedomas 
enligt allmanna regler om skadestand i utomobligatoriska forhallan
den 19 ). 

Tillampningsomradet for skadestandsbestammelsen i VAL avgors saledes 
dels av vern som kan anses vara kommuns motpart i va-forhallande och 
fran vilken tidpunkt, dels av vad som kravs for att en intraffad 
skada skall anses ha samband med va-forhallande. Jag skall i de 
tva foljande avsnitten belysa dessa fragestallningar. 

5.3.2 Brukare 

I utredningens forslag till 1970 ars VAL anvandes i lagtexten be
namningen "brukare 11 for att beteckna kommuns motpart i va-forhal
landet. Vid departementsbehandlingen andrades benamningen till 
fastighetsagare. Nar jag i denna rapport anvander termen brukare 
avser jag darmed kommuns motpart i va-forhallande. 

Av 8 och 9 §§ VAL framgar att fastighetsagare inom va-anlaggnings 
verksamhetsomrade normalt ar part i va-forhallande. 

Att annan an fastighetsagare kan inga som part va-forhallande. 
framgar av 3 § VAL. Dar stadgas: 

28 



Som agare till fastighet anses vid tillampningen av 
denna lag den som enligt kommunalskattelagen (1928:370) 
ar skyldig att betala garantibelopp for fastigheten. 

Genom hanvisningen till kommunalskattelagen ar aven tomtratts
innehav~re och vissa andra nyttjanderattshavare inom anlaggnings 
verksamhetsomrade parter i va-forhallande. 

Enligt 3 § 3 st VAL kan agare av byggnad eller anlaggning pa mark 
som ej tillhor agaren (s k byggnad pa ofri grund) nar omstandig 
heterna sa foranleder jamstallas med fastighetsagare. Stadgandet 
innebar att sadan agare antingen pa initiativ fran kommun kan 
tvingas in i va-forhallande eller pa egen begaran fa ratt att an
sluta sig till anlaggning. For att agaren skall inta stallning som 
brukare kravs dock antingen overenskommelse mellan parterna eller 
beslut av va-namnden. 

Enligt 3 § 2 st VAL kan kommun aven traffa avtal med annan om ratt 
att bruka va-anlaggning. Detta stadgande forutsatter dock att kom
mun och motpart frivilligt ingar sadan overenskommelse. Ingen av 
parterna kan saledes ensam framtvinga ett va-forhallande. 

Skadestandsansprak fran annan an brukare skall bedomas enligt skade
standslagen. Om bade brukare (t ex fastighetsagare) och hyresgasts 
losa egendom, som forvaras i samma kallare, skadas vid oversvam
ning har de saledes olika rattsliga grunder for sina skadestands
ansprak mot kommunen. Gentemot hyresgasten svarar kommunen endast 
for vallande medan kommunen mot fastighetsagaren svarar enligt det 
strangare ansvaret i VAL. Det skall dock anmarkas att hyresgasten 
kan, beroende pa hyresavtalets innehall, vara berattigad att vanda 
sig med ansprak aven mot fastighetsagaren. 

Av VAL eller dess forarbeten framgar inte fran vilken tidpunkt som 
va-forhallandet skall anses vara etablerat. I och med att va
forhallandet inte bekraftas genom kontrakt - som utredningen fore
slog - saknas t ex en sadan naturlig utgangpunkt som kontrakts
datum. Med hansyn till den obligationsrattsliga regleringen av 
skadestandsansvaret i VAL, dar parternas ansvar gjorts beroende av 
bristande prestation, synes det rimligt att betrakta va-forhallan
det som etablerat fran den tidpunkt da bagge parter blir bundna av 
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forpliktelser mot varandra. Bundenhet uppkommer sist for brukaren. 
Hans huvudprestation i va-forhallandet bestar i att erlagga va
avgift. Enligt 9 § 2 st VAL intrader avgiftsplikten nar kommunen 
upprattat forbindelsepunkt for fastigheten, dvs gjort det mojligt 
for fastighetsagaren att faktiskt ansluta till anlaggningen samt 
att huvudmannen underrattat brukaren darom. Fran tidpunkten for 
underrattelsen, bor va-forhallandet anses som etablerat. 

Detta medfor att ett va-forhallande kan vara etablerat aven innan 
brukaren faktiskt anslutit sin fastighet till anlaggningen och 
aven att agare till obebyggd tomt, for vilken avgiftsplikt in
tratt, kan vara part i ett va-forhallande. 

En annan foljd av resonemanget blir att skador som uppkommer i sam
band med utbyggnad av va-anlaggningen men innan forbindelsepunkt 
upprattats skall bedomas enligt allmanna skadestandsrattsliga reg
ler. I rattsfallen NJA 1963:44 och 1967:164 har sadana typer av 
skador varit uppe till bedomning. Rattsfallen avsag emellertid till
lampning av 1955 ars va-lag dar atskillnad ej gjordes mellan skador 
i respektive utanfor va-forhallande, varfor nagra slutsatser i nu 
aktuell fraga ej kan dras med hjalp av dessa avgoranden. Nagra 
rattsfall som belyser sporsmalet utifran VAL forekommer inte. 

5.3.3 Rekvisitet "samband med va-forhallande" 

Som namnts inledningsvis kravs att skada skall ha samband med va
forhallande for att kommun skall bli skadestandsansvarig enligt VAL. 
Rekvisitet berors inte narmare i forarbetena. Bouvin-Hedman (s 166) 
namner dock som exempel pa skador som ligger utanfor va-forhallan
de, skador som uppstar vid· ledningsarbeten vid utbyggnad av va
anlaggning eller anslutning av enskilda fastigheter till denna. 
Att dessa typer av skador inte skall anses ha samband med va-for
hallande torde val snarast bero pa - som ovan berorts - att de in
traffar innan ett va-forhallande har kommit till stand mellan par
terna. 

Sporsmalet om skadans samband med va-forhallande har belysts i 
ett avgorande av HD, NJA 1975 s 1, som gallde fraga om allman 
domstols behorighet i mal rorande tvist mellan huvudman for allman 
va-anlaggning och agare till fastighet som anslutits till anlagg-
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ningen. En fastighetsagares kallare hade oversvammats genom att 
vatten fran det kommunala dagvattensystemet via fastighetens dra
neringsror trangt genom grunden. Enligt fastighetsagaren var or
saken brister i det kommunala dagvattensystemet. ~garen stamde in 
kommunen till tingsratt med krav pa skadestand. Malet provades i 
sak av tingsratt och hovratt. Fragan om domstolarnas behorighet 
berordes ej av instanserna. Oversvamningen hade intraffat under ar 
1969, dvs innan den nya VAL (1970 ars) hade tratt i kraft men malet 
anhangiggjordes efter ikrafttradandet. Enligt overgangsbestammel
serna skulle mal som anhangiggjordes efter den nya lagens ikraft
tradande handlaggas enligt den nya lagens bestammelser. Bland an
nat innebar detta att skadestandsmal skulle handlaggas av va-namnden 
aven om skadan intraffat innan nya VAL tratt i kraft. HD ansag att 
den intraffade skadan, som bedomdes ha orsakats av fel och brister 
i ledningssystemet, hade samband med va-forhallande varfor allman 
domstol icke var behorig att prova saken. Utgangen synes tamligen 
uppenbar. Att de lagre instanserna provat malet i sak tarde sna
rare bero pa att overgangsbestammelserna inte uppmarksammats an pa 
sakligt stallningstagande i sporsmalet. 

Av rattspraxis framgar saledes att oversvamning fororsakad av vat
ten som tranger via avloppsnatet in i fastighet skall bedomas ha 
samband med va-forhallande. Problem uppkommer nar oversvamningen 
fororsakas av dagvatten som strommar in i fastighet over markytan. 
Om det kan anses ha ingatt i kommuns prestation enligt va-forhal
landet att forhindra sadan vattensamling pa markyta bar oversvam
ningsskadan kunna bedomas ha samband med va-forhallande. Detta 
tarde t ex vara fallet om oversvamningen orsakats av att gardsbrunn, 
ansluten till va-natet, pa grund av stopp ej formatt avleda vatten
samling. Om daremot oversvamningen t ex fororsakas av vattensam
ling pa gata som beror pa att rannstensbrunnar anslutna till dag
vattensystemet inte formar avleda vattnet, sa kan skadan knappast 
anses ha samband med va-forhallandet. Kommunen har visserligen 
plikt att tillse att sadan vattensamling icke uppstar, men denna 
plikt grundar sig ej pa va-forhallande utan pa byggnadslagstift
ningen. Bedomningen tarde vara densamma om vatten ytledes strommar 
fran kommunal mark in pa brukares fastighet med oversvamningsskada 
som foljd. 

31 



Slutligen skall har anmarkas att om en brukare tillfogar annan bru
kare skada, sam har samband med va-anlaggning, sa skall skade
standsfragan bedomas enligt allmanna skadestandsregler och tvister 
darom handlagges av all man domstol 20 ). Sadana skador kan ju 
mycket val intraffa om t ex en brukare slapper ut foremal i av
loppssystemet sam fororsakar uppdamning och darigenom oversvamning 
hos annan brukare samt kommunen inte kan lastas for bristande rens
ning av systemet. En processuell olagenhet for den skadelidande ar 
att han inte kan stamma in den skadegorande brukaren och kommunen 
till samma forum. Ofta tarde det vara svart for den skadelidande 
att pa ett tidigt stadium avgora vern av dessa sam slutligen skall 
svara for skadan. 

5.4 Allmant om va-parternas inbordes skadestandsansvar 

Den rattsliga grunden for skadestandsansvaret mellan parterna i va
forhallandet finns i 29 §VAL. Paragrafen lyder: 

Har huvudman eller fastighetsagare overskridit sin ratt 
eller asidosatt sin skyldighet i forhallande till den 
andre, skall han aterstalla vad sam rubbats eller full
gora vad sam eftersatts samt ersatta skadan. 

I bestammelsen stadgas om pafoljder i va-forhallandet. En av dessa 
pafoljder ar skadestandsansvar. 

En forutsattning for att det stadgade skadestandsansvaret skall in
trada ar att parten overskridit sin ratt eller asidosatt sin skyl
dighet i forhallande till den andre. Ansvaret ar saledes beroende 
av att va-part inte fullgjort sina aligganden i va-forhallandet. 
I avsnitt 4.1 konstaterades att den primara forutsattningen for att 
det obligationsrattsliga skadestandsansvaret skulle utlosas var 
att part brutit mot avtal. Pa liknande satt forutsatter alltsa ska
destandsansvaret i 29 § VAL primart, att va-part brustit i de for
pliktelser sam foljer med va-forhallandet. 

For kommunens ansvar for oversvamningar innebar detta att ansvaret 
kan intrdda forst om kommunen inte fullgjort sina skyldigheter mot 
brukaren eller med andra ord inte fullgjort sin prestation. Avgo
rande for omfattningen av kommunens skadestandsansvar blir darfor 
i forsta hand vad kommunen ar skyldig att prestera i va-forhallan 
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det. Fragan om innehallet i kommunens prestation skall jag behandla 
nedan i avsnitt 5.5. 

Nasta fragestallning ar om ytterligare forutsattningar kravs for 
att skadestandsansvar skall intrada i va-forhallandet. I 29 § VAL 
har ansvaret inte gjorts beroende av annan forutsattning an att 
part inte fullgjort sina forpliktelser. Ansvaret intrader oberoende 
av culpa och far darfor betecknas som ett rent strikt skadestands
ansvar. 

I propositionen uttalade departementschefen betraffande skadestands
ansvaret att det rorde sig 11 i princip om ett skadestandsansvar obe
roende av vallande 11 21 ). Vad departementschefen avsag med uttrycket 
11 i princip 11 ar svart att tolka. Enligt normalt sprakbruk kan ut
talandet forstas som om undantag fran huvudregeln (ansvar oberoende 
av culpa) kan forekomma. Om detta ar en riktig tolkning och syftet 
var att gora det rent strikta ansvaret nagot mindre strikt och opp
na mot culpabedomningar strider detta mot lagtextens ordalydelse. 
Det kan konstateras att bestammelsen foreskriver ett rent strikt 
ansvar. 

Fragan om begransning av det strikta ansvaret var foremal for over
vaganden i forarbetena. Utredningen foreslog att kommun i ABVA 
(som utfardas ensidigt av kommunen) skulle kunna foreskriva be
gransningar i va-parternas ansvar 22 ).- Till sin funktion skulle 
en sadan regel kunna liknas vid en ensidigt uppstalld force majeure
klausul. - Enligt departementschefen kunde detta inte komma ifraga 
utan i stallet fick det ankomma pa va-namnden att vid tvist mellan 
parterna avgora om omstandigheterna var sadana som innefattar skal 
for avvikelse fran lagens bestammelser 23 ). 

Lagradet fann departementschefens uttalande pa denna punkt oklart 
och menade i stallet att "fragan huruvida fullgorelse eller skade
stand skulle kunna utkravas vid force majeure och i andra jamfor
bara fall tarde - i avsaknad av sarskild bestammelse som ger stod 
for annat - vara att bedoma efter i start sett samma principer som 
galler betraffande motsvarande sporsmal i kontraktsrattsliga for
hallanden11 24 ) "Utrymme for utovande av nagon diskritionar prov
ningsratt11 skulle darmed ej finnas. Departementschefen instamde 

33 



(i samband med regeringsbehandlingen av propositionen) i lag
radets uttalande 25 ). 

Av forarbetena framgar saledes att lagstiftaren avsett att det rent 
strikta skadestandsansvaret i 29 § VAL skulle begransas vid force 
majeure-handelser. En sadan begransning tarde aven utan sarskilt 
stadgande darom folja av allmanna skadestandsrattsliga principer. 
Vad denna begransning innebar for kommuns skadestandsansvar vid 
oversvamningsskador skall jag belysa i avsnitt 5.6. 

Slutligen skall det papekas att aven om forutsattningarna for skade
standsansvar ar uppfyllda (dvs kommunen har brustit i sin presta
tion och force majeure foreligger ej) kan sarskilda omstandigheter 
foranleda att skadestandet jamkas med stod av allmanna skade
standsrattsliga principer. Detta sporsmal skall jag behandla i 
avsnitt 5.7. 

5.5 Kommuns prestation 

5.5.1 Lagstiftning 

Normalt regleras innehallet i va-parternas prestationer uteslu
tande genom VAL, ABVA och taxa. VAL (28 §) medger i och for sig 
parterna att traffa avtal angaende va-fragor som inte regleras pa 
detta satt. Genom avtalet kan parterna pata sig langre gaende for
pliktelser an vad som eljest galler. I propositionen anforde de
partementschefen dock att sadant avtal ej skulle behovas med fler
talet brukare. Avtalsreglering skulle foretradesvis bli aktuell 
nar det gallde industrier, sjukhus och andra brukare med sarskilda 
va-behov 26 ). Sa tarde ock bestammelsen tillampas i praktiken. 
I denna rapport behandlas endast "normalfallen". 

Brukarens forpliktelser enligt VAL bestar i att han i ratt tid 
skall erlagga avgifter i enlighet med faststalld taxa. Vidare skall 
han enligt 21 §VAL bruka anlaggningen sa att olagenhet for kommu
nen och annan sa vitt mojligt undviks. Har kommunen med stod av 
22 §VAL utfardat allmanna bestammelser for anlaggningens brukande 
ar brukaren skyldig att folja dessa. 
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Kommunens prestation bestams genom 12 § VAL. Kommunen skall svara 
for att va-anlaggningen utfors sa att den allmanna halsovardens in
tresse tillgodoses. Vidare skall anlaggningen vara forsedd med de 
anordningar som kravs for att den skall fylla sitt andamal och till
godose skaliga ansprak pa sakerhet. Sa lange anlaggningen behovs 
skall kommunen underhalla anlaggningen och i ovrigt sorja for att 
den pa ett tillfredsstallande satt fyller sitt andamal. 

Bestammelserna i VAL om kommuns prestation ar mycket allmant hallna 
och ger foga vagledning for att mer konkret avgora vilka krav som 
kan stallas pa kommuns prestation. Departementschefen ansag att mer 
preciserade bestammelser ej behovdes 27 ). 

Det finns anledning att i detta sammanhang undersoka i vad man nor
merande regler for utformning av va-anlaggningar finns i annan lag
stiftning. Inom byggnadslagstiftningen och foreskrifter sam utfar
dats med stod av denna finns exempelvis vissa bestammelser som be
ror va-verksamheten. I 16 § Byggnadsstadgan (BS) foreskrivs att 
vid planlaggning skall utredning verkstallas angaende mojligheterna 
att ordna vattenforsorjning och avlopp samt att tillgodose vatten
vardsintressen. Nagon mer detaljerad provning av va-fragor sker 
dock ej i samband med planfaststallelse 28 ). 

I svensk byggnorm, som utfardats av Statens Planverk med stod av 
76 § BS, har i supplement kap 51 (va-byggnorm) lamnats for myndig
heter bindande foreskrifter om va-installationer. Foreskrifterna 
avser emellertid endast installationer inom byggnad och har darfor 
framst betydelse for utformningen av brukares egna installationer. 
Nagra foreskrifter eller rekommendationer avseende utformningen av 
allmanna va-anlaggningar har inte utfardats av Statens Planverk. 

~ven i·.miljoskyddslagen och vattenlagen finns bestammelser som be
ror kommunal va-verksamhet. I dessa lagar regleras utslapp av dag
vatten i vattendrag, sjo m m samt fragor om grundvatten och grund
vattenskydd. Nagra regler som tar sikte pa utformningen av va
anlaggning i avseende sam har ar av intresse finns ej. 

Slutligen finns i halsovardsstadgan (HS) vissa allmanna bestammel
ser, dar det stadgas forbud mot fororening av vattentillgangar. 
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Betraffande avledning av avloppsvatten, varmed aven avses dagvatten, 
foreskrivs att sadana anordningar och atgarder skall vidtas, som 
skaligen kan anses pakallade for att undvika sanitar olagenhet. 

Man kan sammanfattningsvis konstatera att de normer for utformning 
av va-anlaggningar som utfardats genom lagstiftning ar mycket all
mant hallna och aterfinns framfor allt i VAL. Foreskrifter eller 
rekommendationer utfardade av statliga myndigheter saknas. 

5.5.2 Andra normer 

Denna brist pa vagledande normer for va-anlaggningar har skapat pro
blem for kommunerna. Vid planeringen av va-anlaggning har det sak
nats klara regler for hur anlaggningen bor utformas for att kommu
nen skall anses ha fullgjort sin prestation. Harigenom har kommun 
inte heller kunnat forutse sitt skadestandsansvar vid framtida over
svamningar. 

Ett forsta forsok att rada bot pa denna brist skedde genom att 
Svenska Kommunal-Tekniska Foreningen 1947 utfardade normer for be
rakning av allmanna avloppsledningar (SKTF:s handlingar nr 5/1947). 
Handlingarna inneholl bl a riktlinjer for dimensionering av avlopps
ledningar med hansyn till spill-, dranerings- och regnvatten. Enligt 
normerna skulle kombinerade system dimensioneras for regn av sadan 
intensitet och varaktighet som statistiskt sett aterkom vart annat 
ar (s k tvaarsregn). 

Denna normskapande funktion har numera overtagits av Svenska Vatten
och avloppsverksforeningen (VAV). 

VAV ar en ideell forening dar medlemskap kan sokas av kommunala va
verk samt aven andra va-foretag. Med undantag for nagra fa norr
landskommuner, ar samtliga kommunala va-verk medlemmar. Enligt stad
garna har VAV till andamal att organisera samarbete mellan svenska 
kommunala va-verk i tekniska, ekonomiska och administrativa fragor 
och att tillvarata verkens gemensamma intressen pa va-omradet. VAV 
kan narmast ses som en branschorganisation for va-verk. 

Som ett led i sin verksamhet har VAV gett ut diverse publikationer 
om va-verksamhet. Flera av dessa innehaller anvisningar for utform-
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ning av va-anlaggningar. VAV:s anvisningar ar inte bindande for 
medlemmar eller andra utan ar endast rekommendationer. I den man 
anvisningarna uppfattas av kommunerna sjalva och ~v brukare 
som normerande i fraga om vilka krav som kan stallas pa kommuns 
prestation i va-forhallande,far dock anvisningarna en normskapande 
betydelse. Om aven rattsliga instanser t ex vid skadestandstvister 
foljer anvisningarna genom att domstolen ser anvisningarna som 
riktgivande for vad kommun ar skyldig att prestera i va-forhallande, 
kan man betrakta anvisningarna som rattsliga normer, som tillkommit 
pa annat satt an genom lagstiftning. 

I publikationen VAV P 28, april 1976, lamnas anvisningar for berak
ning av allmanna avloppsledningar. I forordet sags att de kommunala 
va-verken vid planerings- och konstruktionsarbeten i manga fall 
tillampat egna - ofta lokalt betonade - foreskrifter som i storre 
eller mindre omfattning avvikit fran SKTF:s normer och att avvikel
ser fran SKTF:s normer vid diskussioner om krav pa ersattning for 
kallaroversvamningar uppfattats som 11 konstruktionsfel 11

• Vidare fram
halls att praxis betraffande dimensionering ofta aktualiseras i 
skadestandsfall. I forordet forklaras att det ar mot den bakgrunden 
som VAV latit utarbeta de nya normerna i P 28 for berakning av all
manna avloppsledningar. Man kan konstatera att VAV genom anvisning
arna syftat till att paverka den rattsliga bedomningen av va-fragor 
och da framfor allt skadestandsfragorna. 

Anvisningarna i P 28 innehaller omfattande tekniska beskrivningar 
av hur avloppsledningar skall dimensioneras for spill-, dranerings
och dagvatten. Av sarskilt intresse for den fraga som denna rapport 
behandlar ar for vilken aterkomsttid av regn- och smaltvatten som 
man rekommenderar att dagvattenforande ledningar bar dimensioneras. 
Enligt anvisningarna bar de i forsta hand dimensioneras for den 
aterkomsttid som ger lagst totalkostnad for anlaggning, drift och 
skador. Da sadant berakningsunderlag enligt anvisningarna i prak
tiken ofta saknas bar foljande aterkomsttider valjas 29 ) 
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instangt omrade 
utom citybebyggelse 

Ej instangt omrade 
inom citybebyggelse 

Instangt omrade 
utom citybebyggelse 

Instangt omrade 
inom citybebyggelse 

Separerade system Kombinerade system 

1 ar 5 ar 

2 ar 5 ar 

5 ar 10 ar 

10 ar 10 ar 

Med instangt omrade avses enligt anvisningarna omrade varifran dag
vatten ytledes ej kan avledas genom sjalvfall, dvs omraden varifran 
dagvatten inte pa ett naturligt satt kan avrinna via markytan. For 
instangda omraden kravs kraftigare dimensionering eftersom det dag
vatten sam va-anlaggningen inte formar avleda blir staende och bil
dar vattensamlingar. 

Begreppet citybebyggelse ar inte definierat i anvisningarna men bor 
asyfta stadsomraden, dar ma~kytorna till storsta delen ar hardgjorda 
genom belaggning och nederbord darfor inte kan infiltreras i mar
ken. Omraden med citybebyggelse kraver darfor dagvattensystem med 
storre kapacitet. 

Stadsomraden tarde normalt vara hanforliga till 11 ej instangda om
raden inom citybebyggelse•• (andra radenl Va-anlaggningar inom sadana 
omraden bor beroende om de utfors som separerade eller kombinerade 
system enligt anvisningarna dimensioneras for tva- respektive fem
arsregn. 

5.5.3 Rattspraxis 

5.5.3.1 Allmant 

Bristen pa bindande normer for kommuns prestation i va-forhallanden 
gor att rattspraxis blir den mest vasentliga kallan for att mer 
konkret kunna utrona gallande ratt i fraga om vilka krav som kan 
stallas pa kommunen i va-forhallandet. 
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Ett problem darvid ar dock att den rattsliga grunden for skadestands
ansvaret andrades i och med 1970 ars VAL (se ovan avsnitt 3.4). 

Fragan ar vilken betydelse lagandri~gen ar 1970 har for aldre ratts
praxis' tillamplighet. Fran och med ar 1970 foreskrivs i princip 
strikt ansvar for parterna i va-forhallandet mot att det tidigare 
kravdes vallande. ~ven den omstandigheten att 1970 ars VAL innebar 
andring ; de lagrum sam ror kommuns prestation paverkar sporsmalet. 
Fore ar 1970 stadgades att va-anlaggning skulle utforas med till
borlig hansyn "till allmanna sanitara intressen 11 . Uttrycket andra
des i 1970 ars VAL till "den allmanna halsovardens intresse". Enligt 
Bouvin-Hedman (sid 86) ihnebar den nya skrivningen en utvidgning av 
kommunens skyldigheter sam har sin grund i att okade ansprak stalls 
pa vattenforsorjning och avlopp. I 1970 ars VAL tillades i 12 §dar
jamte att va-anlaggning skall 11 tillgodose skaliga ansprak pa saker
het11. Bakgrunden till detta tillagg var ett papekande fran en re
missinstans att vissa allmanna krav borde stallas pa kommunen be
traffande anlaggningens funktionsduglighet bl a med avseende pa 
vattentryck och skydd mot baktrycksskador for brukaren 30 ). 

~ndringarna sam infordes ar 1970 innebar jamfort med tidigare att 
storre krav stalldes pa kommun i va-forhallande. Da det galler va
anlaggnings formaga att forhindra oversvamningsskador innebar sar
skilt tillagget om sakerhet en skarpning av kraven. Darutover synes 
det rimligt att anta att den allmanna tekniska utvecklingen i sam
hallet sam lett till hojd standard pa manga omraden, sam exempelvis 
vagnat och kommunikationer, bar fa effekt aven pa va-omradet pa sa 
satt att storre krav kan stallas pa bl a va-anlaggnings formaga 
att forhindra oversvamningsskador. 

Mot denna bakgrund synes det sam om aldre rattspraxis endast kan 
ge en viss vagledning for nu gallande ratt. ~ven enligt nu gallande 
lagstiftning borde dock kunna kravas att de krav HD i aldre praxis 
stallt pa kommuns va-anlaggning ar uppfyllda. I allmanhet bar man 
dessutom kunna krava att de overtraffas. I de fall dar kommun en
ligt aldre ratt daremot inte alagts skadestandsskyldighet finns det 
anledning till star forsiktighet, enar VAL medforde strikt ansvar 
samt okade krav pa kommuns prestation. 



De brister i va-anlaggning som aberopats som grund for ersattning 
kan ; flertalet rattsfall hanforas till nagon av foljande tre 
typer: underdimensionering, bristande funktion eller bristande 
underhall. Det overvagande antalet tvister som blivit foremal for 
rattslig provning hanforde sig till den forsta typen. Jag kommer 
nedan att behandla de olika typerna var for sig. 

5.5.3.2 Underdimensionering 

Dimensionering av dagvattenforande system borjar i princip med att 
man bestammer vilket regn som skall vara dimensionerande for sys
temet. Utifran det dimensionerande regnet beraknar man det maxi
mala flodet som regnet ger upphov till och som systemet saledes 
skall kunna avleda. Det maximala flodet far sedan bestamma rordi
mensioner, lutning och andra i systemet ingaende element som t ex 
utjamningsmagasin. 

Dimensioneringen sker for regn av viss aterkomsttid. Ett avlopps
system som dimensionerats for t ex tvaarsregn av 30 minuters var
aktighet far en sadan kapacitet att det skall kunna avleda alla 
30-minutersregn av sadan intensitet att det forekommer (i genom
snitt) oftare an vartannat ar. 30-minutersregn som ar sa kraftiga 
att de endast forekommer mer sallan t ex vart tredje ar ar daremot 
systemet inte konstruerat for att kunna avleda. Ett sadant kraf
tigt regn medfor darfor risk for oversvamningar hos anlaggningens 
brukare. Valjer man att dimensionera ett avloppssystem for t ex 
tvaarsregn accepterar man darmed i princip att oversvamningar in
traffar med ett tidsintervall, som nagot overstiger tva ar. Pa grund 
av bl a bristfalliga berakningsmetoder och att man ofta tvingas val
ja grovre rordimensioner an de beraknade - avloppsror tillverkas 
endast i vissa standarddimensioner - far systemet i praktiken ofta 
kapacitet att avleda betydligt kraftigare regn an det dimensione
rande. 

Ett avloppssystem blir sakrare ur oversvamningssynpunkt ju langre 
aterkomsttid man valjer for det dimensionerande regnet. Detta ta
lar for att man bor valja en lang aterkomsttid. A andra sidan med
for en langre aterkomsttid att anlaggningskostnaderna blir hogre. 
Vid val av dimensionerande regn tvingas man till en avvagning mellan 
sakerhet och kostnader. 

40 



Normalt dimensioneras dagvattenforande system endast med hansyn 
till nederbord i form av regn. Smaltvatten beaktas ej. Det kan dock 
antas att de floden som smaltvatten ger upphov till i samband med 
snosmaltningen ofta ar sa kraftiga att de borde beaktas vid dimen
sioneringen. Detta tarde inte sallan vara fallet i norrlandskommu
ner. Da det galler berakning av sadana floden saknas emellertid 
generella berakningsmetoder. Enligt anvisningarna i VAV P28 (sid 16) 
skall flodena beraknas med ledning av observationer i varje sar
skilt fall. Vid den rattsliga bedomningen av skador dar oversvam
ning fororsakats av haftig snosmaltning foreligger darfor ett sar
skilt problem nar det galler att avgora om va-anlaggningen ar rik
tigt dimensionerad. Den rattsliga bedomningen kan darvid inte endast 
goras utifran nederbordsforhallandena pa orten utan aven smaltvat
tenfloden borde beaktas. Betraffande de senare saknas i allmanhet 
utredning. 

Den vattenmangd som tillfors va-anlaggningen ar inte endast beroende 
av nederbordens intensitet utan bestams aven av markytornas avrin
ningsformaga, dvs den hastighet varmed regnvatten tillfo~ anlagg
ningen fran omkringliggande markomraden. Avrinningen ar beroende av 
bl a markytans struktur, pa sa satt att harda ytor, som tak och as
falterade gator, har hogre avrinningskoefficient an mjuka, som t ex 
odlad mark och darfor snabbare tillfor dagvatten till systemet. 
Detta medfor ocksa att ett dagvattensystem som var riktigt dimen
sionerat nar det utfordes med tiden kan bli underdimensionerat ge
nom andrad bebyggelse med hardgoring av markytor. 
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Vid dimensionering av separata spillvattensystem bestams den spill
vattenmangd som systemet skall kunna avleda genom berakning av an
talet personer som systemet skall betjana samt vissa antaganden om 
spillvatten per person. Dagvatten beaktas ej eftersom separata spill 
vattensystem ; princip inte skall kunna tillforas nagot dagvatten. 
Dranvatten avleds i vissa system av spillvattennat. Enligt VAV P28 
(sid 60) ar den vattenmangd som tillfors vid dranering i allmanhet 
forhallandevis liten jamfort med spillvattenavrinningen och praktiskt 
taget forsumbar jamfort med dagvattenavrinningen. 

En tekniskt riktig dimensionering av dagvattensystem forutsatter 
att nederbordsstatistik finns for den plats som systemet skall av-



borda. Sadan statistik saknas ofta. I stallet ar man hanvisad till 
att anvanda nederbordsstatistik for platser som ar belagna inte 
sallan pa betydande avstand fran anlaggningsomradet. Denna brist 
gar sig aven gallande nar domstol i efterhand skall bedoma di
mensioneringen 31 ). 

Ett annat problem vid den rattsliga bedomningen, som har samband 
med bristande nederbordsmatningar, ar svarigheten att utreda den 
verkliga intensiteten och varaktigheten av ett skadebringande regn. 
Svarigheten beror framst pa att det ar glest mellan matstationer 
for nederbord med foljd att exakta uppgifter for den aktuella plat
sen normalt saknas. Problemet accentueras ytterligare av att over
svamningar ofta orsakas av haftiga regn, typ askregn, vilka har be
tydande lokala variationer. 

Osakerhetsfaktorerna vid bedomningen av regnintensitet samt bristen 
pa allmant accepterade normer for dimensionering har medfort 
- sarskilt tidigare- att parter och domstolar vid den rattsliga 
argumentationen anvant inexakta beteckningar for nederbordsintensi
tet. I stallet for att ange en viss aterkomsttid eller intensitet 
av regn har begrepp som ~xceptionellt regn' eller 'onormalt regn' 
anvants nar man velat beteckna nederbord av sadan intensitet for 
vilken man menat att kommunens dagvattensystem inte behovt vara di
mensionerat. I aldre rattsfall (dvs mal som avser tillampning av 
skadestandsregler gallande fore 1970 ars VAL) har domstolarna und
vikit att ga in i mer detaljerade diskussioner om vilken aterkomst
tid som dagvattennat bar dimensioneras for. Detta kan delvis ha sin 
grund i att det forst i och med SKTF:s handlingar hr 5/1947 gjordes 
ett forsok till allmanna normer for dimensionering och att de dess
utom inte synes ha fatt nagon storre genomslagskraft 32 ). I de fall 
da oversvamningar forekommit vid upprepade tillfallen utan alltfor 
lang mellanliggande tid, tog domstolen ofta detta till intakt for 
att natet varit underdimensionerat. Man angav dock ej for vilken 
aterkomsttid som va-natet borde ha varit dimensionerat, se t ex 
NJA 1940 s 199 och FFR 1969 s 123. I bada fallen bedomdes att va
anlaggningen pa grund av andrade bebyggelseforhallanden med fortga
ende hardgoring av markytan icke langre kunde anses fungera pa till
fredsstallande satt. 

42 



Domstolarna synes icke i nagot av de aldre rattsfallen uttryckligen 
ha tagit stallning till for vilken aterkomsttid som dagvattensystem 
skall vara dimensionerade. Som illustration pa ett tidigare av
gorande kan valjas NJA 1944 s 494. Malet gallde i och for sig inte 
va-anlaggning, men forhallandena var naraliggande varfor malet har 
intresse. Forhallandena var foljande. 

I Malmo hade ar 1916 staden latit till viss del kulvertera ett tidi
gare oppet dike, som avbordade ett 315 hektar stort markomrade. Pa 
grund av att kulverten inte kunde avleda lika mycket vatten som di
ket, intraffade damning vid kraftiga vattenfloden vid den punkt dar 
diket overgick i kulvert. I samband med kraftig snosmaltning och 
lattare nederbord intraffade under varen 1941 oversvamning vid ett 
tillfalle, varvid en intilliggande fabriksbyggnad skadades. Over
svamning hade skett vid tva tillfallen tidigare, aren 1920 och 1923. 
HD fann att det inte kunde anses utrett att ledningen redan vid ned
laggandet var for klent dimensionerad~ men att det fick antagas att 
ledningen i vart fall genom forandrad anvandning av marken inom dra
neringsomradet med tiden blivit otillracklig och att den ej kunde 
''vid ogynnsamma men dock icke katastrofartade ndturf~rhallanden av
leda flodesvatten i erforderlig omfattning 11

• Kommunen alades dock 
ej ansvar enar den ej ansags vallande. 

I avgorandet fran 1940 har HD stallt langtgaende krav pa kommunen. 
HD synes mena att kommunen ansvarar for att oversvamning ej intraf
far sa lange nederborden eller snosmaltningen ej kan betecknas som 
katastrofartad. Vilken intensitet ett regn skall ha for att det 
skall utgora ett katastrofartat naturforhallande ar omojligt att 
utlasa av HD:s dom. Enligt normalt sprakbruk torde val fa kravas 
att regn, for att kunna betecknas som katastrofartat, har en sadan 
intensitet att det statistiskt sett inte intraffar oftare an nagra 
ganger per arhundrade. Det synes i vart fall orimligt att beteckna 
ett skyfall som genomsnittligt forekommer vart annat eller vart 
femte ar som katastrofartat. 

Da det galler nyare rattspraxis har va-namnden i sina beslut, sar
skilt under senare halften av 1970-talet ofta utfort och redovisat 
egna berakningar av va-anlaggnings dimensionering. Berakningarna 
har baserats pa i malen foretedda kartor och handlingar rorande 

43 



ledningssystemen. Vid berakningarna synes va-namnden ha anvant det 
berakningssatt som ar angivet i VAV P28. Vidare har namnden ut
gatt fran vissa antagna arsregn. 

Denna forandring mot mer specifika va-tekniska aspekter i den ratts
liga argumenteringen, som aven kan markas hos parterna, kan kanske 
delvis forklaras av att den domande instansen i och med va-namnden 
fatten sammansattning, dar fern av de sex ledamoterna skall ha spe
ciella kunskaper om va-forhallanden Forandringen synes ocksa ha 
varit efterstravad av VAV nar man gav ut anvisningar for berakning 
av allmanna avloppsledningar, se ovan avsnitt 5.5.2. 
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Jag overgar sa till att narmare redovisa vilka krav va-namnden stallt 
pa kommun i fraga om dimensionering. 

I avgorandet BVA 42/77, dar fraga om dagvattensystems dimensionering 
hade betydelse for malets utgang, slog va-namnden uttryckligen fast 
att kommunen fullgjort sin prestation da duplikatsystmets dagvatten
nat dimensionerats for tvaarsregn med 30 minuters varaktighet 33 ). 

I va-namndens BVA 44/78 hade en fastighetsagare vackt skadestands
talan mot Kalix kommun. Fastigheten var ansluten till kommunens va
anlaggning, som var utford som duplikatsystem. I samband med kraftig 
snosmaltning oversvammades fastighetens kallare. ~garen anforde som 
grund for kommunens skadestandsskyldighet bl a att dagvattensystemet 
var underdimensionerat. Kommunen a sin sida bestred och gjorde gal
lande att dagvattennatet var dimensionerat for tvaarsregn och att 
oversvamningen fororsakats av att smaltvatten lackt in i spillvatten
systemet samt att exceptionella forhallanden radde vid tidpunkten. 
Va-namnden konstaterade att i malet inte framkommit omstandigheter 
som gav anledning att ifragasatta riktigheten av att natet var di
mensionerat for tvaarsregn och att inte heller andra brister avilat 
detta varfor kommunen inte skulle svara for skadan. 

Namnden har i avgorandet, dar oversvamning intraffat i samband med 
snosmaltning, inte narmare berort fragan om dimensionering for smalt
vatten utan endast bedomt dimensioneringen utifran arsregn. 

Nar det galler kombinerade system har va-namnden stallt krav pa 



kraftigare dimensionering. I BVA 32/81 fordes skadestandstalan mot 
Falkopings kommun pa grund av oversvamning i samband med askregn. 
Va-namnden fann i malet att utredningen visade att det kombinerade 
avloppsnatet redan med utgangspunkt i tvaarsregn inte varit till
fredsstallande dimensionerat och att ett kombinerat avloppssystem 
i ett omrade av forevarande slag dessutom bar dimensioneras for 
kraftigare regn an tvaarsregn. 

Sammanfattningsvis synes det som om va-namnden intagit den stand
punkten att i fragan om duplikatsystem sa har kommunen fullgjort 
sina skyldigheter gentemot brukaren om dagvattensystem formar av
leda tvaarsregn. For kombinerade system ar tvaarsdimensionering ej 
tillracklig for att frita kommunen fran ansvar. Vilken regn
intensitet ett sadant system skall kunna avborda har annu inte 
stallts pa sin spets hos va-namnden. 

Va-namndens praxis i fraga om dimensionering synes val ansluta sig 
till VAV:s anvisningar for berakning av avloppsledningar (se ovan). 
VAV rekommenderar for ej instangt omrade inom citybebyggelse tva
och femarsdimensionering for separerade respektive kombinerade 
system. Vid en jamforelse med den av HD intagna standpunkten i NJA 
1944 s 494 (se ovan) att kommun •gar fri • endast for katastrof
artade nederbordsforhallanden, innebar va-namndens praxis att kraven 
pa kommun har sankts hogst betydligt. 

5.5.3.3 Annan brist i funktion 

Vid sidan av underdimensionering kan andra brister i va-anlaggning 
orsaka oversvamning. Ett fungerande va-nat forutsatter forutom en 
riktig dimensionering aven att ovriga ; natet ingaende konstruk
tionselement, sasom pumpar, braddavlopp, silar, brunnar m m funge
rar tillfredsstallande. 

Vissa av de fall som jag behandlar i detta avsnitt som bristande 
funktion, som t ex icke fungerande pumpar, kan ju ofta aven beteck 
nas som bristande underhall av anlaggning. Vid brister i sadana 
tekniska detaljer som pumpar ar det svart att klart ange vilka fel 
som ar hanforliga till funktionsfel respektive bristande underhall. 
Jag har darfor valt att i detta avsnitt behandla alla brister som 
inte ar hanforliga till underdimensionering eller bristande ren-
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goring av avloppsnat. Den senare punkten behandlas nasta av
snitt. 

Brister i funktionen kan vara av rikt varierande slag beroende pa 
hur va-anlaggningen utifran teknisk synpunkt har eller borde ha 
konstruerats. Detar darfor omojligt att utifran rattspraxis stalla 
upp nagra mer detaljerade regler for vilka krav som kan stallas pa 
kommunens prestation i detta avseende. En allman utgangspunkt tarde 
aven i fraga om annan brist i funktionen vara att anlaggningsdetal
jer av detta slag skall vara konstruerade pa sa satt att skadliga 
oversvamningar inte orsakas vid nederbord av sadan intensitet som 
anlaggningen bor vara dimensionerad for. 

Min redovisning av rattsfall dar bristande funktion gjorts gallande 
som grund for skadestand, far snarast ses som en exemplifiering pa 
sadana brister och hur va-namnden behandlat fragorna. De slutsatser 
man kan dra angaende kommunens forpliktelser ifraga om funktionen 
maste bli mycket allmanna. Det bor ocksa anmarkas att en koppling 
foreligger mellan dimensionering och andra konstruktionsdetaljer i 
ett va-nat pa sa satt att inforande av t ex pumpar i ett nat kan 
medge klenare dimensionering av avloppsroren med bibehallen kapaci
tet. 

I va-namndens avgorande BVA 19/78 och 26/81 aberopades bristande 
funktion hos pumpar som grund for skadestand. 

I BVA 19/78 hade en industrifastighet oversvammats tva dagar i 
foljd varvid skador pa fastighet och lager uppstatt. Bristande 
funktion hos tva av tre pumpar ingaende i en pumpanlaggning var 
orsak till oversvamningen. Den ena pumpen hade slutat fungera pa 
grund av att overstromsskyddet utlosts, den andra pa grund av att 
en sakring gatt. Kommunens representanter hade larmats till pump
anlaggningen forsta dagen men inte vidtagit nagra reparationsat
garder, da den akuta oversvamningen redan upphort. Nastfoljande 
dag, nar oversvamning anyo intraffade hade man inom lappet av nagra 
timmar reparerat felen. Kommunen gjorde inte i malet gallande att 
nederbordsforhallandena var onormala. 

Va-namnden gar i sitt beslut bl a foljande allmanna uttalande om 
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rattslaget: Visserligen foreligger skadestandsansvar for kommunen 
i princip oberoende av vallande. Dock innebar detta ej att kommunen 
"ansvarar for varje fel eller brist i anlaggningen, sarskilt inte 
om felet eller bristen med iakttagande av den aktsamhet, som for 
varje sarskilt fall kan fordras, ej kunnat forutses 11

• 

Mot denna bakgrund och da inte ens sarskild. aktsamhet och beredskap 
fran kommunens sida hade kunnat forhindra att sakringen hade gatt, 
fann va-namnden att det intraffade inte kunde foranleda skadestands
skyldighet for kommunen. For oversvamningen nastfoljande dag alades 
kommunen daremot ansvar, enar kommunen efter larmet forsta dagen 
narmare borde ha undersokt och reparerat anlaggningen. 

Va-namnens allmanna uttalande om gallande ratt ar oklart och kan i 
princip tolkas pa tva satt. Om namnden med 'fel eller brist i an
laggningen' avsett rattslig relevant brist i kommuns prestation far 
det anses som ett uttalande om force majeure i va-forhallanden. 
Med force majeure skulle avses oforutsebara handelser, som kommun 
inte kunna forebygga med iakttagande av erforderlig aktsamhet. Om 
denna tolkning ar riktig innebar det att va-namnden ger force 
majeure-begreppet en mycket vid tolkning. Provningen ar i realite
ten en culpabedomning. Att va-namnden sett kommunens ansvar som ett 
culpaansvar far aven stod av att namnden i diskussion om brukarens 
eventuella medverkan till skadan skri'ver 11 Vid en jamforelse mellan 
a ena sidan kommunens vallande och a andra sidan bolagets vallande 
finner ... 11 

Uttalandet kan aven tolkas sa att namnden med 'fel eller brist 
anlaggningen• asyftat faktiska defekter som i och for sig inte be
hover utgora en rattslig relevant brist i kommunens prestation. 
Vid en sadan tolkning avser uttalandet vilka krav som kan stallas 
pa kommuns prestation. I 12 §VAL stadgas att va-anlaggning skall 
tillgodose skaliga ansprak pa sakerhet. Uttalandet kan ses som en 
uttolkning av detta stadgande och innebar att namnden vid provning 
om prestation fullgjorts lagger in en culpabedomning. 

Oberoende av vilken tolkning man vill ge va-namndens uttalande 
innebar avgorandet en stark begransning av kommuns strikta ansvar. 
Utgangen i fallet torde ha blivit densamma aven om fragan bedomts 
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enligt rattslaget fore ar 1970 da kommun svarade for vardsloshet 
enligt utomobligatoriska skadestandsbestammelser. Avgorandet askad
liggor aven att skillnaden mellan strikt ansvar och culpaansvar i 
praktiken ofta kan vara mycket liten. 

I ett senare avgorande kan en skarpning i va-namndens praxis skon
jas. I BVA 26/81 hade kallaroversvamning pa grund av baktryck in
traffat i tva fastigheter som var anslutna till Haparanda kommuns 
va~anlaggning. Haftigt askregn och kraftig snosmaltning hade fore
kommit vid tillfallet. Enligt va-namnden kunde dock ej tillflodet 
betecknas som exceptionellt. I va-anlaggningen ingick en pumpstation 
som automatiskt skulle trada i funktion vid starkare vattenfloden. 
Parterna var ense om att pumpstationen inte fungerat vid det aktu
ella tillfallet och att bortfallet av pumpkapacitet lett till upp
damning. Fastighetsagarna aberopade att kommunen inte tillrackligt 
fort fatt igang pumparna efter stoppet, bl a beroende pa att larm
system saknades. Kommunen gjorde emellertid gallande att man inte 
skulle svara for att pumpar inte.fungerade da stoppet orsakats av 
tillfalligt strombortfall vid askvader och att aven om en larm
anordning varit monterad - nagot som sedermera hade gjorts - skulle 
kommunen inte kunna fa igang pumpen sapass snart att oversvamningen 
forhindrats. 

Va-namnden konstaterade i sitt beslut att 11 avloppspumpar som ingar 
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i spillvattennat kraver i regel speciell uppsikt och tillsyn, efter
som driftsavbrott och andra storningar latt kan leda till uppdamning 
i ledningsnatet med risk for vatteninstromning i anslutna fastig
heter11. I det aktue 11 a fa 11 et fann va -namnden a tt kommunen ej 1 at it 
vidta de atgarder som rimligen kunnat kravas for att pumpanlaggningen 
skulle fungera tillfredsstallande och sakert. Som sarskilt allvar
ligt ansags att effektivt larmsystem saknades. Dartill kom att va
verkets jourpersonal inte varit instruerade om nodvandigheten att 
snabbt fa igang pumparna. Va-namnden alade kommunen skadestands
skyldighet. 

I detta senare avgorande har va-namnden intagit den standpunkten 
att om pumpanlaggning ingar som en nodvandig konstruktionsdetalj 
va-anlaggning sa svarar kommunen for att pumparna fungerar under 
normala betingelser och att pumparna ater snabbt bringas i funktion 



efter avbrott (som i och for sig beror pa handelse som mahanda 
kommunen inte har att svara for). 

Fragan om kommuns ansvar for inlackning av dagvatten i spillvatten
nat har provats av va-namnden. I BVA 44/78 (se aven ova~avsnitt 
5.5.3.2) hade kallaroversvamning intraffat i samband med kraftig 
snosmaltning och orsakats av att dagvatten, som dagvattennatet 
inte formatt avleda, samlats bl a pa gata och lackt in i spill 
vattennatet via nedstigningsbrunnar och rorskarvar. 

Va-namnden fann att dagvattensystemet var dimensionerat for tvaars
regn och darmed tillfredsstallande. Betraffande inlackning i spill
vattennatet konstaterade man att det, sarskilt vid avsevart steg
rade yttre vattentryck, ar praktiskt taget ofrankomligt att vatten 
tranger in genom rorskarvar och andra kansliga punkter i lednings
natet och att kommunen lagligen ej svarade for denna omstandighet. 

I senare avgorande, BVA 33/81, har va-namnden daremot uttalat att 
11 regnvatten skall vid utbyggnad enligt duplikatsystem i princip 
inte kunna komma in i spillvattenanlaggning fransett vad som i for~
kommande fall kan tillforas via husens draneringsledningar". Ut
talandet synes innebara en skarpning av va-namndens praxis. 

5.5.3.4 Bristande underhall 

Under denna rubrik har jag valt att behandla fragan om kommuns an
svar for oversvamningar som fororsakats av att vattenflodet i va
anlaggningen hindrats av stopp. Sadant hinder kan fororsakas av att 
frammande foremal kommer in i va-natet och tapper igen ledningarna. 
Hinder kan ocksa uppsta genom att fast substans som normalt fore
kommer i avloppssystemet avsatts och med tiden bildar proppar i 
ledningarna som hindrar vattenflodet. 

Enligt 12 § 3 st VAL aligger det kommun att sa lange som va-anlagg
ningen behovs underhalla densamma och i ovrigt sorja for att den 
pa ett tillfredsstallande satt fyller sitt andamal. Rent praktiskt 
gar underhallet till sa att kommun aterkommande rensar ledningar, 
vilket normalt sker genom spolning. Vidare slamsugs brunnar pa dar 
avsatt fast substans. Hur ofta natet behover rensas ar beroende pa 
dess konstruktion. Normalt stravar man efter att gora ledningarna 
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sjalvrensande, vilket innebar att ledningarna ges en sadan lutning sa 
att avlappsvatten sam strommar genom ledningarna formar spala bort 
aven fast substans sam stannat i ledningarna. 

VAV har i publikation P39 sep 1979 meddelat rad ach synpunkter ro
rande skotsel och underhall av va-nat. 

Bristande underhall som grund for kommunens skadeansvar forekammer 
inte ; nagat av avgorandena fore ar 1970 men har aberopats ; nagra 
mal ; va-namnden. 

I BVA 23/79 hade en kallaroversvamning intraffat i fastighet sam 
var ansluten till ett duplikatsystem. I malet var utrett att over
svamningen forarsakats av stapp i den kommunala spillvattenledningen 
ach att denna inte rensats pa atta ar fore oversvamningen. Kommunen 
havdade att detta underhall var tillrackligt da ledningen var sjalv
rensande. 

Va-namnden fann, utan att direkt ta stallning till om det var till
rackligt att rensa ledningarna vart attande ar, att stappet i led
ningen - sasom kammunen gjart gallande - tarde ha foranletts av att 
nagat foremal spolats ut fran nagon fastighet ach fastnat i led
ningen. Namnden kanstaterade att for att hindra sadana stopp skulle 
kravas nastan daglig tillsyn, vilket av praktiska ach ekonomiska 
skal inte kunde fordras av kommunen. Kammunen befanns darfor ej 
skadestandsskyldig. 

I BVA 1/81 har va-namnden intagit en annan standpunkt. Forhallandena 
var tamligen likartade dem i det foregaende fallet. En prapp hade 
bildats i en backventil i spillvattenledningen med oversvamning sam 
foljd. Kammunen bestred ansvar da stappet forarsakats av forare
ning som slappts ut i systemet fran nagon fastighet. 

Va-namnden fann har att prappen ej tarde ha forarsakats av nagan 
forarening eller foremal eller annat sam ledningen inte varit av
sedd for att farsla bart ach att en allman va-anlaggning skall ha 
ett sadant utforande att den under narmalt forekammande betingel 
ser och forutsebara forhallanden formadde avleda spillvatten pa ett 
tillfredsstallande satt. Eftersam anlaggningen inte uppfyllt dessa 
krav var kommunen skadestandsskyldig. 



Va-namnden synes ha skarpt kommunens ansvar mellan avgorandena aven 
1979 och 1981. I intetdera av fallen forelag utredning som klart 
visade vilken slags fororening som fororsakat stoppet. I avgorandet 
ar 1979 har va-namnden tydligen ansett att brukaren hade bevis
bordan for att stoppet fororsakats av foremal, vilken anlaggningen 
bart klara av att bortforsla. I avgorandet ar 1981 tycks va-namnden 
ha bedomt bevisbordan annorlunda. Skillnaden i utgangen tarde sa
ledes bero pa att bevisbordan i det senare fallet lagts pa kommunen. 

Enligt obligationsrattsliga principer galler den huvudregeln att 
galdenaren, dvs den som skall prestera, ocksa har att bevisa att 
prestation skett 34 ). I enlighet med denna princip bar det ankomma 
pa kommunen att visa att man presterat vad som skaligen kan begaras 
och att oversvamningen fororsakats av omstandighet som det inte 
alegat kommunen att forebygga. En sadan fordelning av bevisbordan 
synes ocksa rimlig. Det tarde ju vara mycket svart och ofta omoj
ligt for brukaren att bevisa vad som fororsakat stopp i den kommu
nala va-anlaggningen. Kommunen har betydligt storre mojlighet att 
forebringa sadan utredning. 

5.6 Force majeure 

Har kommunen brustit sin prestation mot brukare sa foljer av det 
strikta ansvaret att kommunen skall svara for skador som orsakats 
av bristen. Ansvaret faller dock bart - som framgatt ovan (avsnitt 
5.4) - om skadan fororsakats av handelse som utgor force majeure. 

Begransning av obligationsrattsligt strikt ansvar vid force majeure 
har tillkommit for att skydda den prestationspliktiga parten mot 
ersattningskrav. Oberakneliga extraordinara hinder for prestation 
har ansetts falla utanfor den kategori av handelser som en avtals
part har att rakna med. Parterna forutsatts gora en riskbedomning 
innan avtalsslutet. - Sadana handelser som man darvid inte haft an
ledning att beakta skall heller inte senare drabba part. Detta ar 
den allmanna rattspolitiska bakgrunden till att strikt ansvar be
gransas av force majeure. 

Da det galler begransning av det strikta ansvaret i va-forhallande 
tarde bakgrunden vara annorlunda. Nagot avtalsslut forekommer inte 
och parterna i va-forhallandet befinner sig heller inte i den situa-
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tionen att det finns anledning for dem att gora en riskbedomning. 
Va-parterna tvingas in i va-forhallandet och prestationen ar lag
bunden. I va-forhallandet har begransningen av ansvaret vid force 
majeure som funktion att ge de rattsliga instanserna en mojlighet 
att begransa ansvaret da omstandigheterna ger anledning dartill. 
Stadganden med denna funktion, s k ventiler, ar vanliga i offentlig
rattslig lagstiftning. I lagradsremissen gav departementschefen 
uttryck for sadana tankegangar. Papekandet av lagradet - att kon
traktsrattsliga principer skulle tillampas medfor en kvalificering 
av de omstandigheter som bor kunna leda till att kommunens ansvar 
faller bort. 

Olika fall ar tankbara dar kommunens ansvar kan begransas pa grund 
av force majeure handelse. Den handelse som man kanske i forsta hand 
far i atanke ar nederbord av sadan omfattning att den kan betraktas 
som naturkatastrof. Fragan om det strikta skadestandets begransning 
pa grund av sadan nederbord torde dock sallan behova aktualiseras. 
- Eftersom det inte ingar i kommuns prestation att avleda sa kraftig 
nederbord foreligger inte heller nagot 'avtalsbrott' som medfor 
strikt ansvar for kommunen. Nagot strikt ansvar att begransa for 
force majeure foreligger darfor ej i detta fall. For rattsfoljden 
torde det sakna betydelse om kommunens·ansvar uteblir pa grund av 
att 'avtalsbrott' ej foreligger eller pa grund av att ansvaret be
gransas for force majeure. 

Detta galler da oversvamning fororsakats via dagvattennat. Nar det 
galler skador orsakade av separata spillvattennat far sporsmalet 
kanske besvaras nagot annorlunda. I ett spillvattennat skall i prin
cip inte dagvatten kunna komma in. Om detta anda skulle ske bor kom
munens ansvar for sadana skador inte vara begransat till tva eller 
femarsregn utan stracka sig langre. Har bor saledes kunna uppkomma 
fall dar en begransning av det strikta ansvaret pa grund av force 
majeure-regn kan aktualiseras. 

En annan fraga ar vilken omfattning en nederbord skall ha for att 
i va-sammanhang kunna betraktas som force majeure handelse. Bedom
ningen bor enligt kontraktsrattsliga principer paverkas av att verk
samheten bl a just avser att avleda nederbord, i syfte att minska 
obehag och skador darav. De som ombesorjer den kommunala va-verksam-
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heten har fackkunskaper pa omradet. For att nederbord skall kunna 
betraktas som oberaknelig bar kraven pa intensitet och varaktighet 
stallas mycket hogt. 

~ven andra situationer dar en begransning av ansvaret kan intrada 
pa grund av force majeure handelse ar tankbara. Omfattande el
avbrott, som ligger utanfor kommunens kontroll, kan leda till att 
pumpar ej fungerar med oversvamning som foljd. Vidare kan delar av 
en va-anlaggning forstoras vid jordskred. Kommunens ansvar for over
svamning som intraffar som foljd darav torde bortfalla om handelsen 
ar att bedoma som force majeure. 
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Va-namndens behandling av force majeure-fragor har berorts ovan 
(avsnitt 5.5.3.2) i ett fall. Malet rorde en oversvamning som bl a 
orsakats av att en sakring till en pumpstation gatt. Fallet var 
oklart men kunde tolkas som en begransning av ansvaret for force 
majeure. Om detta ar en riktig tolkning skulle det innebara att 
namnden betraktat en utbrand sakring som en sadan oforutsedd handelse 
som var att jamstalla med force majeure. Darigenom skulle va-namnden 
helt overgivit de krav som inom kontraktsrattP.n normalt stalls pa en 
handelse for att kvalificera den som force majeure. En sadan han
delse skall komma utifran och vara oforutsedd och extraordinar. En 
utbrand sakring uppfyller inte dessa krav. Namndens provning innebar 
snarast en inte sarskilt strang culpabedomning. 

Va-namnden har i nagra mal funnit att nederbord varit av sadan ex
ceptionell intensitet att den jamstallts med extraordinar naturhan
delse. Sa var till exempel fallet i BVA 55/79, som rorde oversvam
ningsskador i kalmartrakten. I malet framkom att det vid ett skade
tillfalle hade fallit 20 mm regn under en tid av 30 minuter. - Neder
bord av sadan intensitet torde forekomma i kalmartrakten mer sallan 
an vart femtonde ar. - Namnden fann att nederborden var exceptionell 
och att kommunen inte svarade for skador orsakade av sadan neder
bord. Anmarkningsvart ar att namnden i malet snarast synes ha an
sett att ansvaret fallit bort pa grund av att regnet var att betrak
ta som force majeure och inte pa grund av att det inte ingatt 
kommunens atagande att avleda nederbord av sadan intensitet. 



5.7 Jamkning av skadestand 

5.7.1 Flera skadeorsaker 

Som huvudregel galler i va-forhallandet att om oversvamning foror
sakats av brist i va-anlaggning, skall kommunen svara for skadan 
medan brukaren sjalv far bara forlusten av skada som orsakats av 
sa intensivt regn att det inte kan kravas av kommunen att anlagg
ningen skulle ha dimensionerats darfor. Det kan dock intraffa fall 
dar bada orsakerna ar for handen samtidigt, dvs att en oversvamning 
fororsakas bade av brister i anlaggning och av sadan nederbord, som 
brukaren sjalv star faran for. Fraga uppkommer da vern som skall 
svara ekonomiskt for skadan. 

Vid en sadan situation orsakas oversvamningen dels av en causuell 
handelse, den kraftiga nederborden, dels en brist i anlaggningen. 
Sporsmalet kan betraktas som ett kausualitetsproblem 35 ). Frage
stallningen ar da i vilken utstrackning som bristen i anlaggningen 
kan anses vara orsak till skadan nar en samtidig causuell handelse 
paverkat handelseforloppet. 

I de fall da den causuella handelsen ensamt skulle ha fororsakat 
skadan och saledes bristen inte haft nagon direkt betydelse for att 
skadan intraffat eller for dess omfattning bor man enligt Karlgren 
snarast utga fran att bristen inte skall betraktas som kausual 36 ). 
Foljden harav blir att kommunen skulle undga skadestandsansvar. 

Vid oversvamningar i samband med va-anlaggningar torde i allmanhet 
en brist i anlaggningen (t ex underdimensionering) fa antas forvarra 
den skada som nederborden ensam skulle ha lett till. Om det konsta
teras att bade bristen och den kraftiga nederborden bidragit till 
skadan far det anses folja av allmanna skadestandsrattsliga princi
per att kommunen skall svara for den del av skadan som orsakats 
genom bristen i anlaggningen. 

Den oftast forekommande situationen da sporsmalet aktualiseras torde 
vara nar ett regn, av hogre intensitet an for vilken va-anlaggning 
behover vara dimensionerad, fororsakar oversvamning samtidigt som 
det kan konstateras att va-anlaggningen varit underdimensionerad. 
Sa var fallet i BVA 55/79. 
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Va-namnden konstaterade i malet att kommunen var skyldig att utge 
skadestand till den del skadorna aven skulle ha fororsakats vid 
11 normalt regn 11

• Utgangen synes rimlig da kommunen hade fatt svara 
for skada vid normalt regn och inte bor gynnas av att nederborden 
var kraftigare an vad anlaggningen borde ha varit dimensionerad for. 
Fordelningen av skadan mellan brukare och kommun innebar svarig
heter. Ofta saknas narmare utredning. Domstolarna tvingas till 
skonsmassiga uppskattningar. 

Principen torde aven aga giltighet for det fall att regnet ar av 
sadan omfattning att det ar att betrakta som force majeure. I annat 
fall skulle resultatet bli att kommunens ansvar for normalregns
skador fall bort om det kraftiga regnet var sa till den grad in
tensivt att det var att betrakta som force majeure. En sadan ut
gang skulle te sig stotande. 

Bristen kan aven utgoras av ett funktionsfel. I VU DT 52/78 hade 
skada orsakats dels av mycket kraftigt regn, dels av funktionsfel 
i anlaggningen. Vattenoverdomstolen fann att oversvamningen delvis 
hade fororsakats av en sadan exceptionell nederbord, som kommunen 
icke behovt beakta vid projekteringen, och darfor inte heller var 
skadestandsskyldig for. Oarjamte hade bristande funktion i va
anlaggningen - som kunnat paverka handelseforloppet redan vid ne
derbord av mindre omfattning an som var i fraga i malet - bidragit 
till skadan. Vattenoverdomstolen fann att det var fraga om tva 
samverkande skadeorsaker, som fick anses ha i lika man bidragit 
till skadan. Da kommunen var ansvarig for den bristande funktionen, 
alades kommunen utge skadestand med till halften jamkat belopp. 

5.7.2 Brukares medverkan 

En annan typsituation dar jamkning av skadestand kan komma ifraga 
ar de fall da skadelidande genom handlande eller underlatelse kan 
anses ha bidragit till skadan. Sporsmalet brukar behandlas som fra
gan om skadelidandes medverkan. 

Hur brukares medverkan skall bedomas har inte berorts i VAL eller 
dess forarbeten. Inom andra naraliggande rattsomraden, som t ex 
post- och jarnvagsverksamhet, har uttryckliga jamkningsregler in
forts i lag. Franvaron av sadan bestammelse inom va-lagstiftningen 



kan dock inte tas till intakt for att jamkning ej skall ske pa 
grund av brukarens medverkan till skada. Att skadestand bade i 
inom- och utomobligatoriska rattsforhallanden kan jamkas pa grund 
av skadelidandes medverkan till skadan ar en sedan lange erkand 
princip 37 ). 

Manga skal talar ocksa for att en sadan jamkningsgrund bar finnas 
inom va-omradet. Framst ar det pakallat med hansyn till att det 
bar aligga brukaren att inom rimliga granser forsoka forebygga och 
begransa skador inom fastighet. Atgarder med sadant syfte fore
skrivs eller rekommenderas ofta av kommunen i samband med att va
forhallande upprattas. 

Om man saledes kan konstatera att brukares medverkan till skada 
skall kunna leda till att skadestand jamkas installer sig ett an
nat problem. Vilken ansvarstyp skall brukaren anses lyda under? 
Kan jamkning endast ske pa grund av brukarens vallande eller 
'svarar' han strikt for sin medverkan? Fragestallningen har behand
lats av Gronfors. Enligt Gronfors bar ansvarstypen - i avsaknad 
av battre metod - avgoras utifran vilken typ av ansvar· som skulle 
ha tillampats om den skadelidande hade skadat skadegoraren38 ). 

Enligt 29 §VAL infattas aven brukare av strikt ansvar i forhal
lande till kommun. Enligt Gronfors' metod skulle brukaren darfor 
oberoende av vallande fa vidkannas jamkning pa grund av handlling 
eller underlatenhet som medverkat till skadan. 

Bedomningen av i vilken grad som skadegoraren respektive skadeli
dande orsakat skadan maste pa grund av utredningssvarigheter ofta 
bli mycket fri och bedomningen ske efter skalighet. 

Jamkning pa grund av skadelidandes medverkan har av kommun gjorts 
gallande i atskilliga av de mal om oversvamning som va-namnden pro
vat. Aberopade omstandigheter hanfor sig framst till tva typer, 
dels att avstangningsventiler i kallaravlopp inte varit installera
de eller fungerat tillfredsstallande, dels att draneringsror fran 
den skadelidandes fastighet inte varit anslutna till spillvatten
respektive dagvattennat enligt kommunens anvisningar. 
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Skyldighet for fastighetsagare att installera avstangningsventil 
for golvavlopp foreligger enligt va-byggnormen (se ovan, avsnitt 
5.5.1) i det fall golvavlopp anordnats under huvudledningens upp
damningshojd eller braddavloppshojd. Erinran om denna bestammelse 
gars i VAV:s forslag till 'meddelande till fastighetsagare• 39 ). 
Meddelandet overlamnas till fastighetsagare i samband med anslut
ning till allman va-anlaggning. I meddelandet rekommenderas fastig
hetsagare att aven i andra fall lata installera avstangningsanord
ning och pa andra satt forebygga och minska skaderisken. I ABVA 
finns varken foreskrifter eller rekommendationer betraffande av
stangningsventiler. 

I va-namndens avgorande BVA 26/81 var bl a fraga om jamkning pa 
grund av att avstangningsventil icke slutit helt tatt. Va-namnden 
uttalade att denna omstandighet inte kunde laggas fastighetsagaren 
till last sam 11 medvallande 11

, enar 11 erfarenhet namligen visar att 
det ar praktiskt taget ogorligt att medelst avstangningsanordningar 
i golvbrunnar vinna fullstandigt skydd mot baktrycksskador 11

• 

Av va-namndens avgorande framgar - genom den av namnden anvanda 
terminologin - att namnden ansett att vallande kravts av brukare 
for att jamkning skall komma ifraga. ~ven om jamkning, sam framgatt, 
bar kunna ske oberoende av om brukaren varit vallande, behover ut
gangen av malet inte bli annorlunda. Vid bedomning pa grund av 
strikt ansvar blir fragestallningen: vad har det alegat brukaren 
for att forebygga skador? Fragan kan besvaras med att brukaren skall 
installera avstangningsventil, sam dock inte behover vara helt tat, 
eftersom det ar praktiskt taget ogorligt. Brukaren har fullgjort 
sitt aliggande varfor nagon jamkning ej skall ske. 

I BVA 33/81 (overklagat till vattenoverdomstolen, dar det annu ej 
avgjorts) yrkade kommunen att skadestand skulle jamkas da fastig
hetsagare underlatit att installera avstangningsventil, trots re
kommendation darom i meddelande till fastighetsagare. Va-namnden 
fann ej fastighetsagarna medvallande med samma motivering sam i det 
foregaende fallet. 

Fragan om en underlatelse att folja en rekommendation i 'meddelande 
till fastighetsagarna• skall anses utgora jamkningsgrund har va
namnden inte haft anledning att ta stallning till i detta avgorande. 
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Snarast finns skal att havda att sa ej ar fallet, med hansyn till 
att rekommendationen ar utfardad av ena parten och inte ar bindande 
samtidigt som det finns bindande statliga normer for nar avstang
ningsventil skall installeras. 

I BVA 55/79 yrkade kommun att skadestand skulle jamkas enar drane
ringsror inte omkopplats fran dagvatten- till spillvattennat, trots 
att kommunen upplyst fastighetsagaren om att viss risk for oversvam
ning forelag och att omkoppling rekommenderats. Va-namnden fann ej 
skal for jamkning, da draneringsroren anslutits till dagvattennatet 
i enlighet med tillampliga bestammelser och kommunen endast rekom
menderat en omkoppling. 

Till detta avgorande kan anmarkas att enligt ABVA p 17 far inte 
draneringsvatten slappas ut i spillvattennat om anlaggningen ar ut
ford som duplikatsystem. Om kombinerat system byggs om till dupli
katsystem har fastighetsagare ej heller darefter ratt att slappa 
ut draneringsvatten i spillvattensystemet. Kommunen kan medge undan
tag fran bestammelserna. 

Av va-namndens avgorande synes sammanfattningsvis framga att namnden 
kravt vallande fran den skadelidandes sida for jamkning av skade
stand skall komma ifraga. Enligt doktrinen synes dock jamkning ske 
oberoende av culpa. Skillnaden tarde dock i praktiken inte behova 
vara betydelsefull. 
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6. BRUKARES FURS~KRINGSSKYDD 

I den skadestandsrattsliga litteraturen sarskiljs olika funktioner 
hos skadestandet. Av somliga forfattare har reparationen betecknats 
som den framsta funktionen 40 ). Denna funktion, den reparativa, 
innebar att skadestandet ger den som lidit en skada ett belopp i 
pengar, som skall ersatta den intraffade forlusten. 
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Bedomningen av vilken vikt den reparativa funktionen bor tillmatas 
paverkas av om en skadelidande typiskt har mojlighet att erhalla 
ersattning for intraffad skada pa annat satt. Framst kan detta astad
kommas genom forsakringsskydd. Om skadelidande regelmassigt erhaller 
ersattning for viss typ av skada genom forsakring minskar darmed be
hovet av den reparation som kan uppnas genom skadestand. Motsatts
vis galler att om det saknas mojlighet att forsakra sig mot en viss 
typ av skada eller om endast ett fatal av de som loper risk att 
utsattas for skadan faktiskt utnyttjar en sadan mojlighet starks 
de rattspolitiska argumenten for att uppratthalla ett starkt skade
standsskydd. 

Mot denna bakgrund - att skadestand och forsakring bor ses som tva 
olika rattspolitiskt mojliga alternativ for att uppna ett skaligt 
skydd for skadelidande - skulle det vara felaktigt att i denna 
rapport helt forbiga fragan om brukares forsakringsskydd. Jag skall 
darfor nedan kortfattat redovisa vilka mojligheter som star fastig
hetsagare till buds for att med hjalp av forsakring erhalla skydd 
for sakskador orsakade av uppdamning i avloppsanlaggningar. 

Framstallningen nedan bygger pa de forsakringsvillkor som tillampas 
av Skandia for ar 1981. De forsakringstyper som jag har undersokt 
ar fastighets-, villa-, fritidshus- och hemforsakring. 

For de tre sistnamnda forsakringstyperna sammanfaller Skandias vill
kor pa de punkter som har ar av intresse med de vagledande normer 
for de olika forsakringarna som forsakringsbolagen i samrad med 
Forsakringsinspektionen och Konsumentverket kommit overens om. For 
fastighetsforsakring saknas sadan norm. Det tarde finnas anledning 
att anta att aven ovriga forsakringsbolag i start foljer dessa nor
mer, vilket skulle innebara att liknande villkor tillampas av ovriga 



bolag for motsvarande forsakringar. Det skall dock papekas att jag 
studerat andra forsakringsbolags villkor. Slutsatserna grundas 

vidare endast pa forsakringsvillkor och nagon studie av avgjorda 
forsakringsfall har inte genomforts. Hanvisningarna inom parentes 
avser respektive forsakringsvillkors momentindelning varvid fastig
hets-, villa-, fritidshus- och hemforsakring betecknas med , VF, 
FRF respektive HF. 

Forsakringsskydd for byggnader kan erhallas genom fastighets-, 
villa- eller fritidshusforsakring. 

Fastighetsforsakringen ar en foretagsforsakring och tecknas huvud
sakligen for flerfamiljshus eller fastigheter dar rorelse bedrivs. 
Den forsakrade egendomen omfattar byggnad samt tillbehor till bygg
nad i enlighet med vad sam stadgas i jordabalken (JB) 2 kap 2 § 

(FF 6.1). Utover byggnad ingar aven tomt, vari innefattas t ex vaxt
lighet, stangsel och brygga (FF 6.2). Slutligen omfattar forsak
ringen los egendom for fastighetens skotsel, i villkoren benamnda 
fastighetsinventarier (FF 6.3). Ersattningsbeloppen for tomt och 
fastighetsinventarier ar begransade till vardera 10.000 kr (FF 6.2 

och 6.3). 

Villaforsakringen ar avsedd for en-och tvafamiljshus. Den forsak
rade egendomen utgors i forsta hand av byggnad samt tillbehor en
ligt JB 2 kap 2 §. Darjamte omfattas bl a ledningar, kulvert och 
andra installationer fram till forbindelsepunkt till kommunal va
anlaggning (VF D.1). ~ven tomt ingar i den forsakrade egendomen, 
dock med begransning av ersattningsbeloppet till ett basbelopp (VF 
D.2). Villaforsakringen innefattar inget skydd for losore. Darfor 
kombineras normalt villaforsakringen med hemforsakring till s k 
villahemforsakring. 

Fritidshusforsakringen ar som framgar av dess namn i forsta hand 
avsedd for fritidshus. Forsakringen omfattar byggnad och tomt i 
samma utstrackning som villaforsakringen (FRF E.2). Darjamte kan 
forsakringen tecknas for att omfatta losore pa fritidsfastigheten 
(FRF E.1). 

Forsakringsskydd for losore erhalles annars framst genom hemforsak-
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ring. Forsakringen omfattar i forsta hand losore som tillhor for
sakringstagaren samt hans familjemedlemmar. 
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Jag overgar sa till fragan om den skadesituation som kan leda till 
oversvamningar via va-anlaggningar ar tackt av forsakringarna. 
Samtliga forsakringar innefattar skydd mot forsakringsfaran 'lackage' 
- i fastighetsforsakringen benamnd vattenforsakring ( 12, VF C 5, 
FRF D 6 och HF D 6). Med lackage avses bl a att egendom skadats av 
vatska eller anga som oberaknat strommat ut om utstromningen skett 
fran ledningssystem for vatten, varme eller avlopp. I fraga om ska
dor pa byggnad eller tomt innehaller dock samtliga forsakringar 
undantag for 11 Skada genom att vatten vid regn, snosmaltning eller 
hogvatten kommit ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning 11 (t ex 
VF C 5). For fastighetsforsakringen galler undantaget aven for s k 
fastighetsinventarier. For fritidshusforsakringen galler undantaget 
ocksa for losore, dock anmarks dar att ersattning kan utga for los
ore pa grund av forsakringsfaran 'skyfall I (FRF D 6). I hemforsak
ringsvillkoren gars inget motsvarande undantag for losoresskador 
vid lackage. 

Undantaget tarde utesluta alla typiska oversvamningsskador sam kan 
uppsta pa grund av att fastighet ar ansluten till avloppsanlaggning. 

Fritidshus- och hemforsakringen innefattar aven forsakringsskydd 
for faran 'skyfall '. I bada forsakringarna foreskrivs pa denna punkt 
att 11 har egendom skadats av vatten sam vid skyfall trangt upp ur 
avloppsbrunn eller strommat fran markytan direkt in i huset dar 
egendomen fanns 11 kan ersattning utga (FRF D 10 och HF D 10). I fri
tidshusforsakringen undantages dock skador pa byggnad. Vad sam av
ses med skyfall ar inte definierat i villkoren. 

Nagra andra forsakringsfaror, sam skulle kunna tacka oversvamnings
skador genom va-anlaggning, innehaller villkoren ej. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att enligt villkoren for de 
normalt forekommande forsakringarna for byggnader och losore finns 
inget skydd for skador pa byggnad vid oversvamningsskador som orsa
kas av uppdamning i allmanna avloppsanlaggningar. Da fraga ar om 
skador pa losore ar enligt fritidshusforsakringen losoret endast 
forsakrat mot sadana skador i den man de orsakas av s k skyfall. 



Hemforsakringen synes enligt villkoren daremot omfatta forsakrings
skydd mot varje sadan skada. 

Fran och med hasten 1981 har forsakringsbolaget Allmanna Brand lan
serat en ny forsakring benamnd villahem, Allrisk. Byggnad, tomt och 
losore ingar i den forsakrade egendomen. Forsakringen omfattar ska
dor paden forsakrade egendomen genom plotslig och oforutsedd han
delse. Villkoren innehaller inga undantag for oversvamning genom 
avloppsledningar. 

Genom denna nya s k allriskforsakring finns saledes numera mojlighet 
for fastighetsagare att erhalla forsakringsskydd for bade byggnad 
och losore for den typ av skador som denna rapport behandlar. 

Till fragan om brukares mojlighet att fa ersattning for oversvam
ningsskador hor aven att statlig katastrofhjalp undantagsvis kan 
utga. Hjalpen ar inte lagreglerad utan forutsatter regeringsbeslut 
for varje skadetillfalle. Sadant beslut torde endast kunna paraknas 
om skadorna ar ekonomiskt mycket omfattande och orsakats av natur
katastrof eller liknande handelse. 
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7. AVSLUTANDE SYNPUNKTER 

Jag har ovan i avsnitt 4 belyst de allmanna forutsattningarna for 
skadestandsansvar inom obligationsratten. De tva huvudformerna 
ar culpaansvar och det strangare rent strikta ansvaret. 

I avsnitt 5 har jag utrett forutsattningarna for kommuns skade
standsansvar gentemot brukare for oversvamningsskador. Ansvaret 
enligt 29 §VAL ar utformat som ett obligationsrattsligt rent 
strikt ansvar som begransas av force majeure. Fore ar 1970 grunda
des kommunens ansvar paden utomobligatoriska culparegeln. Trots 
det formellt skarpta ansvaret har jag kunnat konstatera att vid 
den praktiska tillampningen av bestammelsen har brukares ratt till 
skadestand pa grund av oversvamningsskador i manga fall inte 
starkts i nagon avgorande betydelse. Detta kan synas markligt och 
skalen harfor skall jag nedan narmare belysa. 

I avsnittet om forutsattningar for obligationsrattsligt skadestand 
papekades att den praktiska skillnaden mellan omfattningen av an
svar pa grund av culpapresumtion respektiv.e rent strikt ansvar inte 
alltid behovde vara sarksilt stor. Det rent strikta ansvaret kunde 
begransas genom att befrielsegrunden force majeure gavs en mycket 
vid tolkning. 

Da det galler tillampningen av 29 § VAL synes emellertid inte be
gransningen av ansvaret i forsta hand astadkommits genom en ut
vidgning av force majeure-begreppet utan pa annat satt. 

En forutsattning for att part skall drabbas av obligationsrattsligt 
strikt ansvar ar att parten icke fullgjort sin prestation och dar
igenom orsakat motparten skada. Skadestandsansvar forutsatter sale
des att det forst konstaterats att avtalsbrott forekommit. I 29 §VAL 

har detta uttryckts som att forutsattning for skadestandsansvar ar 
att part overskridit sin ratt eller asidosatt sin skyldighet. 

Detta innebar att en rattslig instans som har att ta stallning till 
ett skadestandsansprak forst maste prova om avtalsbrott forekommit, 
under forutsattning att detta bestrids av parten. I va-forhallandet 
ar kommuns huvudprestation att leverera rent vatten och avleda av-
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loppsvatten. Sam delprestation ingar att kommunen vid fullgorandet 
av sin huvudprestation aven skall tillgodose viss sakerhet. 

Genom en restriktiv tolkning av parternas aligganden har domstol 
mojlighet att begransa det antal fall dar skadestandsansvar over 
huvud taget aktualiseras. Sarskilt pataglig blir denna mojlighet 
om prestationen, sam i va-forhallandet, ar mycket vagt bestamd i 

lagen och undandragen parterna for narmare precisering. I VAL har 
kommunens delprestation angetts med uttryck sam "tillgodose skaliga 
ansprak pa sakerhet" och "till fredsstall an de satt fyll er s itt anda
mal". Uttrycken ger utrymme for nagot sam narmast liknar en culpa
bedomning, nar domstol tar stallning till om kommun brustit i sin 
delprestation eller ej. 

Sam redovisats ovan i avsnitt 5.4 foreslog departementschefen i 
specialmotiveringen till 29 § att va-namnden skulle kunna gora av
vikelse fran lagens bestammelser da sarskilda omstandigheter fore
lag. Uttalandet betecknades av lagradet sam oklart. I stallet fore
slogs att det strikta ansvaret skulle begransas enligt kontrakts
rattsl iga principer om force majeure. Dep.artementschefen instamde 

i lagradets forslag. 

Lagradet menade att genom denna andring skulle det inte finnas ut
rymme for utovande av nagon diskretionar provningsratt. Jag menar 
dock att det kan ifragasattas om inte pafoljdsbestammelsen i VAL 
sedd i sammanhang med VAL:s mycket vaga bestammelser om kommuns 
prestation andock medger va-namnden en forhallandevis fri provnings
ratt. 

Sammanfattningsvis menar jag att man kan konstatera att den lag 
stiftningsteknik sam anvants i VAL, dar lagstiftaren i och for sig 
foreskrivit strikt ansvar men kombinerat detta med mycket vaga be
stammelser om nar det skall utlosas, medfor ett skadestandsansvar 
samar begransat darhan att det inte behover bli mer omfattande an 
ett utomobligatoriskt culpaansvar. 

Jag overgar harefter till att overvaga huruvida brukares nuvarande 
skydd mot oversvamningsskador kan anses tillrackligt samt till att 
peka pa tankbara alternativ pa att astadkomma ett starkt skydd. 
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Oversvamningsskador av det slag sam denna rapport behandlar fore
kommer inte i nagon storre utstrackning. Nagon statistik eller ut
redning sam visar den totala kostnaden for oversvamningsskador i 
samband med va-anlaggningar finns ej. Uppgifter fran va-anstalter i 
nagra storre kommuner tyder dock pa att det endast ror sig om mindre 
belopp 41 ). Ur samhallsekonomiskt perspektiv ar kostnaderna antag
ligen betydelselosa. 

For den enskilde sam drabbas av oversvamningsskada kan forlusten 
daremot vara nag sa kannbar. Nuvarande praxis innebar ju i princip 
att brukare sjalv far sta forlusten om skadan orsakas av nederbord 
samar intensivare an tvaarsregn. Rent teoretiskt innebar detta 
att en och samma brukare kan drabbas av oversvamning en gang vart 
annat ar utan att han har ratt till skadestand fran kommunen. 
Till bilden hor dessutom att langtifran alla brukare rakar ut for 
oversvamningar. Snarare ar det sa att ett fatal brukare drabbas upp
repade ganger. 

Brukare har sma mojligheter att genom egna atgarder skydda sig mot 
skador. Teknisk~ atgarder pa brukarsidan, sam installation av av
stangningsventil, synes inte ge nagot effektivt stopp for oversvam
ningar. Den tekniska utformningen av den allmanna va-anlaggningen 
bestammer kommunen ensam. Brukaren kan normalt inte genom forhand
ling eller avtal paverka kommunens va-prestation. Endast i de fall 
da anlaggningen ar underdimensionerad enligt va-namndens praxis kan 
brukaren pa rattslig vag framtvinga andring. Min genomgang av de 
vanligen forekommande forsakringsvillkoren har dessutom visat att 
brukare normalt inte ar forsakrad for oversvamningsskador pa bygg
nader. 

Sammantaget visar detta att brukaren har en utsatt stallning och 
att starka skal talar for att man bar aka hans skydd mot forlust 
pa grund av oversvamningsskador. Olika vagar for att astadkomma 
detta ar tankbara. 

Viss forstarkning av skyddet skulle folja av att man skarpte kraven 
pa va-anlaggnings formaga att avleda dagvatten. Enligt nu gallande 
lagstiftning ar det i sista hand HD sam avgor vilken dimension en 
kommunal avloppsledning skall ha. Detta kan synas markligt. Tankbar 
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andring ar att prestationen bestamdes noggrannare i VAL. Mer till
talande ar att exempelvis Statens Planverk tillades befogenhet att 
utfarda bindande anvisningar for den kommunala va-verksamheten. 

Skarpta krav pa kommuns prestation skulle leda till farre oversvam
ningar samt en vidgning av kommuns skadestandsansvar. Visserligen 
skulle de kommunala kostnaderna oka, dels genom att anlaggnings
kostnaderna steg, dels genom att skadestand skulle utga i flera 

fall, men de okade kostnaderna skulle i sista hand fordelas pa samt
liga va-abonnenter via taxan. 

En narmare precisering av den kommunala va-prestationen skulle dock 
innebara en okad statlig detaljreglering av den kommunala verksam
heten. For narvarande stravar man bort fran sadan reglering. Darfor 
bor kanske annan vag valjas, som leder till starkt brukarskydd utan 
statlig reglering. Detta kan astadkommas pa tva olika satt. 

En mojlighet ar att forsakringsvillkoren for byggnader andras sa 
att forsakringsskydd aven erhalles for skador pa byggnad orsakade 
av uppdamning i avloppssystem. En sadan andring skulle innebara att 
kostnaderna for oversvamningsskador via forsakringspremier fick 
baras av samtliga fastighetsagare. 

En annan mojlighet ar att man skarper kommuns skadestandsansvar for 
oversvamningsskador i VAL men bibehaller det nuvarande vaga stad
gandet om kommuns va-prestation. Ansvaret skulle kunna utformas sam 
ett utomobligatoriskt strikt ansvar sam inte forutsatte bristande 
kommunal prestation for att utlosas. Till sin funktion skulle ett 
sadant skadestandsansvar innebara en i va-forhallandet inbyggd for
sakring mot oversvamningsskador. Det strikta ansvaret skulle endast 
begransas av force majeure. De okade kostnaderna sam en sadan an
svarsbestammelse skulle medfora for kommun skulle enligt VAL:s 
nuvarande bestammelser via taxan fordelas pa samtliga abonnenter. 

En fordel med detta alternativ framfor forsakringsalternativet ar 
att kommun i den ekonomiska kalkyl som utfors vid dimensionering 
av avloppsanlaggning skulle tvingas ta hansyn aven till de kostna
der som brukare fororsakas genom en sparsam dimensionering. 
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31) Set ex BVA 55/79 som gallde oversvamning i Kalmar men dar 
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33) Beslutet overklagat till VUO, som dock ej provat fragan 
om dimensionering 

34) Rodhe, Larobok, sid 79 
35) Problemet har ibland behandlats som en fraga om samverkande 

skadeorsaker. Rodhe forordar dock att fragan behandlas som 
ett kausualitetsproblem, Obligationsratt, sid 309 

36) Karlgren, sid 39 
37) Rodhe, Obligationsratt, sid 523 
38) Gronfors, Skadelidandes medverkan, sid 76 ff. Nordensson m fl 

foresprakar samma princip, sid 55 
39) VAV P18, sid 36 
40) Hellner, sid 12 ff 
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ut uppskattningsvis 40.000 kronor om aret i ersattning for 
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kostnaden som marginell. 
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