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Norsk Vann

• Interesseorganisasjon for vannbransjen
• Eies av 360 kommuner, KFer, IKSer, noen private 

vannverk
• Veiledere, bøker, kurs, møter, benchmarking mm.
• Påvirke offentlig debatt og synliggjøre vann og avløp 

som samfunnskritisk infrastruktur



Arbeidsgruppe: Vann og avløp i arealplanlegging
• Gjertrud Eid, Norsk Vann
• Solveig Hovland, Bergen kommune
• Eli Aubert, Røyken kommune
• Elin Tangen, Gol kommune
• Johanne Aarnes Sørum, Ringsaker kommune
• Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune

Resultat: Foredrag og e-bok

Norsk Vann



Veiledere



Veiledere



Endring i pbl, søknad?  



Overvannet ble glemt

Kommunen var byggherre
Overvannsfordrøying som ikke kan vedlikeholdes



BREEAM – sertifisert
Overvannsfordrøying som ikke kan vedlikeholdes

Overvannet ble glemt



Rutiner, reguleringsplan

Viktig med godt samarbeid mellom plan og VA
Samordningsplikt, 

jfr pbl § 3-1 og 21-5 og
forurensningsloven § 2 nr. 2

Helhetlig kartlegging og vurdering av vann og avløp



• Avklare muligheter og begrensninger
For alle slags tiltak, også de som ikke må søke

• Noen «hemmelighetsfulle» utbyggere
Konkrete spørsmål gir mer håndfaste svar

• Bør VA være med?

• Referat !

Forhåndskonferanse pbl § 21-1



• Drikkevannsforsyning
• Vannkilde?
• Kan det leveres nok?
• Er det tilstrekkelig trykk?

Sprinkleranlegg, sårbare abonnenter
• Brannvann?

• Referat !

Sjekklister vann



• Avløp
• Resipient?
• Må det bygges ny pumpestasjon?

• Overvann
• Kan det infiltreres?
• Må det fordrøyes?
• Hvor er flomveiene?
• Hva kan slippes på kommunale ledninger? (L/sek)

• Referat !

Sjekklister avløp



Bestemmelser

Kommuneplanens arealdel pkt. 18
• VA rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner
• Rammeplan skal angi: 

• Prinsippløsninger
• Sammenheng med hovedsystem, dimensjoner, 

overvannshåndtering og flomveier

• Gir muligheter for å sette av nok areal
• Gjennomføres parallelt med planprosessen



Hensynssone infrastruktur
Vann og avløp er sårbar infrastruktur

• Vanlig med byggeforbud 4 m på hver side (VA-norm)
Må være mulig å komme til for vedlikehold
Vannledningsbrudd kan føre til skader

• Hensynssone flomvei?
Alle flomveier?
Pbl § 28-1



ROS i plan, pbl § 4-3

Sjekkliste fra DSB
Noen erfaringer i Fredrikstad
• Flom tolkes kun som elveflom
• Urbanflom blir sjelden vurdert

Motstridende krav i planer:
• Overvann skal infiltreres i grunnen
• Terreng (fjellformasjoner) skal bevares 

ved knausutbygging



Klimafaktor
endring i kraftig ett-døgns nedbør fra 1971-2000 til 2071-2100

Inger Hanssen-Bauer, Klimasenteret



Endringer pbl, høring 2016

Avledning av overvann må være sikret

Enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om 
ledninger i grunnen



Endringer pbl, høring 2016

§ 28-1 fjernes

Flyttes til kap 1

Forventer 
strengere 
praktisering

Kommunen blir 
ansvarlig



Utbyggingsavtaler

• Infrastruktur (vei, vann, avløp, gatelys osv) som 
kommunen overtar vederlagsfritt og drifter

• Må inngås før arbeidet starter
• Utbygger slipper å betale mva

• Anleggsbidragsmodellen
• Forutsetter at kommunen er byggherre
• Mva refunderes straks

• Justeringsmodellen
• Mva tilbakebetales over 10 år



Utbyggingsavtaler



Utbyggingsavtaler
• Høyt og fritt, er det tilstrekkelig vanntrykk?

Foto: trondalstoppen.no



Lislebyhallen
Område med flere kjelleroversvømmelser
Behov for overvannstiltak

Grønt tak
Regnbed
Permeable 
flater



Overvann, mer enn bare pbl

Plan- og bygningslov
TEK10

Grannelova §2
Veglova §57-3
Forurensningsloven §24A
Vannressursloven
Naturmangfoldloven
Lakse- og 

innlandsfiskloven



Veumbekken



Åpne Veumbekken



Åpne Veumbekken

Nå

20??



Evja

Maleri: Arne Orme



Åpne Veumbekken



Åpne Veumbekken



Åpne Veumbekken




