
NOU 2015: 16 
Overvann i byer og tettsteder - Som problem og ressurs

XYZ Januar 2016



Mer nedbør og mer fortetting

• Norge må forberede seg på mer nedbør og mer intens nedbør 
frem mot 2100.

• Fortetting i byer og tettsteder har vært en del av norsk 
arealpolitikk siden 1990-tallet og har blant annet ledet til at 
grønnstrukturer bygges ned og erstattes av tette flater. Tette 
flager gir økt og hurtig avrenning som må håndteres.



Overvann som problem

• Både klimautviklingen og samfunnsutviklingen 
med økt fortetting øker intensiteten i 
overvannsavrenningen.

• Uten forebyggende tiltak forventer utvalget at 
kostnadene ved skade på bebyggelse, 
infrastruktur, helse og miljø vil fortsette å øke.

• Utvalget anslår at de totale skadekostnadene i 
løpet av de neste 40 årene kan bli i 
størrelsesorden 45 til 100 milliarder kroner, 
dersom det ikke iverksettes tiltak.



Overvann som problem

1. 57 prosent av kommunene mener 
at kapasiteten i 
overvannssystemet ikke er 
tilstrekkelig for å håndtere 
fremtidens nedbør.

2. 40 prosent av kommunene sier at 
overvannsutfordringene utgjør en 
stor velferds- og kostnadstrussel.



Overvann som ressurs

• Det er mulig å kartlegge områder som er 
sårbare for skader som følge av overvann 
og planlegge for gjennomføring av 
forebyggende tiltak.

• Tiltakene bør planlegges og dimensjoneres 
med hensyn på fremtidige endringer i 
klima, havnivå og fortetting. 



Overvann som ressurs

• Åpne overvannstiltak kan bidra til at overvannet går fra å være et 
problem til en ressurs som kan utnyttes og skape gode bymiljøer 
med blågrønne strukturer som kan infiltrere, fordrøye eller 
avlede vannet uten at det påfører skade.



Mål og prinsipper for utvalgets forslag

• Målet for overvannshåndtering er å forebygge skade på 
bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø, og samtidig utnytte 
overvann som en ressurs. Tiltakene skal i utgangspunktet 
være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

• I utgangspunktet bør overvannutfordringene løses lokalt. Den 
enkelte har et særlig ansvar for å håndtere overvann på egen 
eiendom, men stat og kommune bør ha et overordnet ansvar.

• Tilnærming til overvannshåndtering må ta hensyn til 
regionale og lokale klimaforskjeller. Regelverket må ivareta 
dette.



Hovedpunktene i utvalgets forslag

• Styrking av planbestemmelsene i plan- og bygningsloven.
• Plikt for kommunene til å inkludere avrenning og vannbalanse i sin planlegging
• Tydelig adgang til å planlegge for gjennomføring av overvannstiltak
• Kartgrunnlaget skal også omfatte avrenningslinjer (kartforskriften)

• Endringer i plan- og bygningslovens gjennomføringsregler.
• Krav om opparbeidelse av kommunal infrastruktur som vilkår i byggetillatelse
• Krav om maksimal rørdiameter fjernes
• Adgang til å kreve etablering av åpne overvannsanlegg i tillegg til ledninger
• Adgang til å fastsette vilkår om opparbeidelse av areal til felles overvannsanlegg
• Refusjonsbestemmelsene utvides til å omfatte opparbeidelse av areal til felles 

overvannsanlegg
• Ekspropriasjonsbestemmelsene endres slik at de omfatter bl.a. fremføring av 

overvannsanlegg som er pålagt av kommunen   
• Adgang til å foreta tiltak på nabogrunn for å forebygge skade som følge av 

overvann



Hovedpunktene i utvalgets forslag (forts.)

• Endringer i plan- og bygningslovens byggesaksregler
• Krav til fire meter som minste byggeavstand til offentlig vann- og 

avløpsanlegg. 

• Presisering i byggesaksforskriften
• Løsning for håndtering av overvann skal vurderes og avklares før 

rammetillatelse gis. Detaljprosjektering vil fortsatt gjøres i 
forbindelse med søknad om igangsettelsestillatelse.



Hovedpunktene i utvalgets forslag (forts.)

• Presiseringer i byggteknisk forskrift
• Krav om minimum 90 cm overhøyde mellom offentlig ledning og laveste 

sluk. 
• Minimumskrav til sikkerhet mot skade som følge av overvann. Kravet 

gjelder ny bebyggelse på lik linje med det som gjelder for flom og 
stormflo. Kravene vil i praksis bli retningsgivende for ny planlegging. 

Sikkerhetsklasse for 

overvann

Konsekvens Største nominelle 

årlige sannsynlighet

F1 Liten 1/20

F2 Middels 1/200

F3 Stor 1/1000



Hovedpunkter i utvalgets forslag (forts.)

• Virkemidler rettet mot eksisterende bebyggelse. 
• Adgang for kommunene til å pålegge hel eller delvis frakobling av 

overvann fra ledningsnettet.
• Adgang for kommunen til å pålegge etablering av overvannsanlegg 

eller tilknytning til overvannsanlegg.
• Det åpnes for gebyrfinansierte tilskudd i bestemte tilfeller der 

tiltakskostnadene regnes som uforholdsmessige.

• Håndtering av forurenset overvann. Krav om tømming av 
sandfang.

• Krav om systematisk tømming av sandfang i tettsteder. Det er veieier 
som er ansvarlig for slik tømming, og som må bekoste dette.



Hovedpunkter i utvalgets forslag (forts.)

• Avledning av overvann i vassdrag. Bruk av naturlige flomveier.
• Adgang for kommunene til å vedta krav om gjenåpning av lukkede 

vassdrag.
• Plikt for kommunen til å vurdere å fastsette byggegrense på inntil 

100 meter mot vassdrag.
• Forenklet saksbehandling av tiltak som er både vassdragstiltak og 

overvannstiltak.

• Avledning av overvann i veier. Bruk av konstruerte flomveier.
• Trafikkert vei eller gate kan om nødvendig tilrettelegges for å føre 

overvann etter nærmere fastsettelse i plan. Kravene til veier som 
skal brukes til slike formål må implementeres i veinormalene.



Hovedpunkter i utvalgets forslag (forts.)

• Finansiering. Innføring av et eget overvannsgebyr.
• Adgang for kommunene til å gebyrfinansiere etablering og drift av 

overvannsanlegg etter selvkostprinsippet.
• Det bør gis nærmere retningslinjer for grensesnittet mellom 

overvannsgebyr, avløpsgebyr og bymiljøtiltak.
• Adgang for kommunen til å gebyrfinansiere tilskudd til private 

overvannstiltak.
• Kommunens adgang til å kreve å overvannsgebyr omfatter alle som i 

dag betaler avløpsgebyr. I tillegg omfattes eiendommer som er 
tilknyttet offentlig hovedanlegg for overvann, med unntak av veier.

• Overvannsgebyret skal ha en fast del og en variabel del. Reglene om 
fastsettelse og innkreving, vil som for vann- og avløpsgebyret, 
fastsettes lokalt.



Hovedpunkter i utvalgets forslag (forts.)

• Ansvar for skade. Delt syn på ansvarsplassering.
• Fem utvalgsmedlemmer mener det fortsatt skal være et objektivt ansvar 

for skader som avløpsanlegg volder. Det skal ikke lenger være anledning til 
å fraskrive seg ansvar for skade. 

• Tre utvalgsmedlemmer ønsker ulike regler for spillvannsanlegg og 
overvannsanlegg. For spillvannsanlegg anbefales et objektivt ansvar uten 
adgang til ansvarsfraskrivelse. For overvannsanlegg anbefales alminnelig 
skyldansvar (culpa). 

• To utvalgsmedlemmer er enige om at det skal gjelde et alminnelig 
skyldansvar for overvannsanlegg, men har ellers noen avvikende 
oppfatninger om ansvaret for rene spillvannsanlegg og fellesanlegg. 

• Videreføring av sektoransvaret og fordeling av overvannsoppgaver.
• NVE bør ivareta oppfølgingen av sikkerhetskrav for overvann og andre 

statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skader som følge av 
overvann.



Vi må vel erkjenne at…

• Regnceller – kan nå oss alle

• Byggesak blir viktigere for VANN-bransjen

• Høyere fokus på LOD, hva dette egentlig er?

• Kan vi infiltrere/fordrøye inne i byer/tettsteder?

• Paradoks krav 1:50 fra yttervegg 3 m i TEK (6 cm). Malmø har krav 

til 30-50 cm krav…..

• Robusthet – dette er ikke millimeterprosjektering



Fokusområder

1. Havnivåets konsekvens – ansvar for dim. OV

2. Muligheten for å dokumentere situasjon når «beviset forsvant med 

oversvømmelsen» 

3. Kompetanse takstmenn – hva er overvann?

4. Huseiers ansvar for å opprettholde «naturtilstand»



Verktøy for bruk

1. Vannveier – visuelle verktøy

2. Flinkere til å vise gode løsninger

3. Pålegge løsninger/frakobling av OV

4. Kreve separering i alle prosjekt 

5. Tromsø satt krav til VAO i 
lavereliggende områder



Utfordringer

• Verktøy for å koordinere naboer imellom

• Styrke kapasitet i kommunene med tanke på at vi sliter med VA-
kompetanse i dag

• Hvordan beregne overvannsgebyr 

• Veier som skal brukes som flomveier må rustes opp (tåle vann). 
Dette gjelder abb., kummer, kantstein, bygninger, kabler- og 
kabelkummer etc.

• Fokus på tømming av sandfang – vi snakker om kommunale 
veier…..



Ei rein vannlinje

- fra fjell til fjord

Takk for oppmerksomheten!!


