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Hvordan lykkes med gode løsninger for vann og avløp?

Vann og avløp tidlig 
inn i ALL 
arealplanlegging☺

Digital rapport
• lenker
• eksempler

Lastes ned (gratis) fra 
norskvann.no
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Arbeidsgruppa

Fra venstre
• Solveig Hovland, Bergen kommune
• Elin Tangen, Gol kommune
• Johanne Aanes Sørum, Ringsaker kommune
• Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune
• Gjertrud Eid, Norsk Vann (sekretær)
• Eli Aubert, Røyken kommune



Hva ønsker vi å oppnå med vann og avløp, fra 
A-Å, i arealplanlegging og byggesak?

• Langsiktig og forutsigbar 
forvaltning av vann- og avløps-
infrastrukturen

• Redusere skader 
• Utnytte vann som ressurs
• Sikkerhet

• Medvirkning fra innbyggere



Hva ønsker vi å unngå?

• dyre og dårlige tekniske løsninger for eier

• dårlig løsning for miljøet

• å skape utfordringer for kommunens nett

• nye fareområder

• forurensning

• dårlig kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene

• at andre legger føringer for hvordan kommunen skal 
bruke VA-midlene

• lang saksbehandlingstid i arealplaner og byggesaker



Hva må vi vite for å ta gode, vannfaglige valg?

Eks:

• Hvor er det ledig kapasitet i kommunens VA nett til økt utbygging av bolig og industri?

• Hvilke drikkevannskilder har vi som trenger arealer og regulering for å sikres?

• Hvilke deler av kommunen har privat, dårlig vannforsyning?

• Hvor er det behov for tiltak for å komme i mål med vannforvaltningsarbeidet?

• Er det utsatte skadeområder ved flom, som kan reduseres ved å etablere trygge flomveier?

• Hvilke ledninger har vi, som krever beskyttelse mot overbygging? 



Hvorfor kan vi ikke vente 
til byggesaken?

Eks:

• Mangler mulighet til å stille 
viktige, lokale krav i byggesaken

• Kommunens VA-avdeling er 
eiere, ikke myndighet og 
ivaretas derfor ikke av 
samordningsplikten i pbl.

• Arealkrevende tiltak

?

?



Hvordan være tidlig ute?
Avklaringer på tvers av 
fagområder og avdelinger

Den viktigste delen av rapporten for 
arbeidsgruppa

felles forståelse

rolleavklaring

felles kunnskapsplattform

samhandling

gode rutiner



Flere eksempler



Samordningsplikt

Generelt krav om samordning med 
andre myndigheter i pbl

Krav om at 
forurensningsmyndigheten løser 
saker for større områder på 
grunnlag av oversiktplaner og 
reguleringsplaner 

Andre særlover



Planhierararkiet

Oversikt og forklaring. 

Viktig for at alle avdelinger har felles 
forståelse og snakker samme språk.



Kommuneplanen

Vise de hensyn og de restriksjoner som har betydning for 
bruken av areal. Eksisterende  og fremtidig bruk.

Prøvd å beskrive hvordan vann og avløp kan ivaretas i 

§ 11-7, Arealformål

§ 11-8, Hensynssoner

§ 11-9, Generelle bestemmelser

§ 11-10, Teknisk infrastruktur

§ 11-11, Bruk og vern av sjø og vassdrag



Eksempel fra § 11-9, nr. 1-8
• nr. 3: Krav til nærmere angitte løsninger i reguleringsplan for bl.a vannforsyning 
og avløp i forbindelse med alle nye bygge- og anleggstiltak, herunder forbud eller 
påbud om slike løsninger og krav til det enkelte anlegg. Eksempelvis ved hjelp av 
krav om kartlegging og vurdering av vann og avløp (VA-plan/VA-rammelplan/samlet 
plan)

• nr. 4: Rekkefølgekrav for å sikre etablering av teknisk infrastruktur/vann og 
avløpsløsninger før området tas i bruk til utbygging. 

• Nr. 8: Bestemmelser om forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarbeid, som forholdet til drift og vedlikehold av vann og avløpsanlegg. 
Kan angi hva som skal ivaretas gjennom drift- og vedlikehold for å ivareta miljø- og 
overvåking, men ikke hvordan.

Har samlet lenker til noen relevante kommuneplaner, men skulle gjerne hatt flere 
eksempler og mer målrettet «rett til det som er bra med eksempelet».



Reguleringsplanen
Følger opp føringer gitt i kommuneplanen på et 
mer detaljert nivå.

Prøvd å beskrive hvordan vann og avløp kan 
ivaretas i 

§ 12-5, Arealformål
§ 12-6, Hensynssoner
§ 12-7, Bestemmelser
§ 12-8, Oppstartsmøte



Eksempel fra § 12-5 og § 12-7

• §12-5. Arealformål
- nr.1. Vann- og avløpsanlegg som bygninger og anlegg for pumpestasjoner, vannverk, 
høydebasseng og renseanlegg etc.
-nr.2. Kombinert formål for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan sikre 
ledningtraseer, areal til overvann og flomveier
-nr.6. Drikkevannskilder

• § 12-7. Bestemmelser
-Grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, 
eller tiltak og krav av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller 
begrense forurensning.
-Forholdet til drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, eksempelvis for 
grøntstruktur.

Mindre konkret enn kapittelet om kommuneplaner, og vi savner lenke til flere 
eksempler fra ulike kommuner.



Byggetillatelsen

Gangen i en byggesak.

Hva kan løses gjennom 
byggesak og hva kan ikke.

Ansvarlige foretak og 
uavhengig kontroll.

Sikring av vann og avløp 
før fradeling og/eller 
byggetillatelse.



Vedlegg til rapporten
Presentasjon som kan benyttes som eksempel 
på aktuelle drøftingsspørsmål i interne møter 
om hvordan vi skal lykkes med tverrfaglig 
samarbeid

Målet med disse møtene  er:
• Skape forståelse og respekt for hverandres 

fagkompetanse
• Bli enige om felles spilleregler, for hvordan 

akkurat VÅR kommune skal jobbe for å få til 
vann og avløp  i arealplanlegging og 
byggesaksbehandling

• Et ansikt bak navnet 
(gjelder først og fremst større kommuner)



Vi håper rapporten og 
vedlegget vil komme til nytte. 
Lykke til med arbeidet!

Send oss gjerne nyttige tips 
og råd, i forbindelse med 
innholdet i rapporten og 
tilhørende vedlegg.

Innspill sendes til 
gjertrud.eid@norskvann.no

Hilsen 

Arbeidsgruppa for vann og 
avløp i kommunal  
arealplanlegging


