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Alle mann til pumpene!





Store nedbørhendelser
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Veumbekken



IVF-kurve 1 – 6 timer
Intensitet
Varighet
Sannsynlighet («frekvens»)



Separering, større dimensjoner



Overvann, mer enn bare pbl

Plan- og bygningslov
TEK17

Grannelova §2
Veglova §57-3
Forurensningsloven §24A
Vannressursloven
Naturmangfoldloven
Lakse- og innlandsfiskloven
Sivilbeskyttelsesloven (ROS)
Naturskadelov



• Kommuneplanens arealdel

• Reguleringsplan
– Områderegulering

– Detaljregulering

• Hovedplan VA 
– 2016-2028

• Overvannsrammeplan
– IVF-kurve

– Klimafaktor

Planer



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

1,4Minst 1,4



Bestemmelser i kommuneplan

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

pbl § 11-9



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 !

pbl § 21-1, Forhåndskonferanse



pbl § 28-1, Byggegrunn, miljøforhold mv.

1. ledd

Grunn kan bare deles eller bebygges dersom 
det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 
vesentlig ulempe som følge av natur eller 
miljøforhold.

Kommunen kan nedlegge forbud mot 
bebyggelse eller stille særlige krav til 
byggegrunn, bebyggelse og uteareal.

• Rekkefølgebestemmelser, sikre før bygging



pbl § 4-3, ROS i reguleringsplan
Sjekkliste fra DSB

Noen erfaringer:
• Flom tolkes kun som elveflom

• Urbanflom blir sjelden vurdert

Motstridende krav i planer:
• Overvann skal infiltreres i grunnen

• Terreng (fjellformasjoner) skal bevares ved 
knausutbygging



Avledning av overvann må være sikret

• privatrettslig (første ledd)

• før igangsetting (femte ledd)

pbl § 27-2, endret fra 01.07.2017



Byggteknisk forskrift, om fukt
§ 13-9.Generelle krav om fukt

Grunnvann, overvann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal 
ikke trenge inn og gi fuktskader, soppdannelse eller andre 
hygieniske problemer.

§ 13-10.Fukt fra grunnen

Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner 
på bakken, skal det treffes nødvendige tiltak for å lede bort 
sigevann og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene.

§ 13-11.Overvann

Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket 
dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann, 
inkludert takvann.



Byggteknisk forskrift, overvann

§ 15-8.Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett. 
Overvann og drensvann

(1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad 
infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å 
sikre vannbalansen i området og unngå 
overbelastning på avløpsanleggene. 

(2) Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik 
at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre 
ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. 



Statlige planretningslinjer for 
klima- og energiplanlegging 

Høringsforslag 2017
Kommuneplanens arealdel må brukes aktivt for å oppnå en samlet arealdisponering som ivaretar 

hensynet til et klima i endring. I planprogrammet skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et 

endret klima innebærer behov for oppheving eller revisjon av gjeldende planer. 

Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan være utsatt for farer, som for eksempel 

flom og skred. For å kunne forebygge tap av liv, helse, kritisk infrastruktur og andre materielle 

verdier er det nødvendig at det, gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser tidlig i planprosessen, 

vurderes om klimaendringer gir endret risiko og sårbarhet for slike hendelser. 

Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting og transformasjon, skal det vurderes 

hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, 

som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. 

Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og 

forsvarlig overvannshåndtering. 

Naturbaserte løsninger, eksisterende (våtmarker, naturlige bekker mv.) eller nye (grønne tak og 

vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. 
Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.



Nye utbyggingsområder

• Avrenningsintensiteten skal ikke øke

menC

• Etter utbygging og innflytting
– Garasjer (byggesøkes, men ikke ift avrenning)

– Asfaltering, steinsetting av gårdsplass

– Avrenningsintensiteten øker likevelC

• Forsikringsselskap fraskriver seg ansvar for 
skader som skyldes mangelfull 
arealplanlegging



§ 2. Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko 
som urimeleg eller uturvande er til skade eller 
ulempe på granneeigedom.

2.ledd: I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, 

skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk 

mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller 

ulempa. Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet 

på staden.

Grannelova



§ 57. Det er forbode å skade offentlig veg eller å 
skade eller ta bort innretning som høyrer til 
offentlig veg.

På eigedomsområdet til offentlig veg er det 
forbode utan løyve frå vegstyremakta

C

3) å kaste eller legge søppel, ugras e.l, eller 

å leide inn kloakkvatn eller drensvatn.  

Veglova



§ 21, 2. ledd: Med avløpsvann forstås både 
sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

§ 24a. Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til 
skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi 
kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlike-
holdet har vært utilstrekkelig. (Objektivt ansvar)

Men: Kommunen fraskriver seg ansvar i standard 

abonnementsvilkår (forutsetter tilstrekkelig vedlikehold)

Forurensningsloven



§ 24A. Kva med huseiers egen stikkledning?

…kvalitet…materiale…fall…kapasitet ?

Vurderes aldri i takstmannsraporter.

Forurensningsloven



Huseiers ansvar

• Overhøyde (standard abonnementsvilkår)

• Fall fra bygning (TEK17, byggteknisk forskrift)

• Drenering

• Takvann til terreng (st.vilkår, tekniske best.)

• Egen stikkledning (fall, tilstand, gren)

• Innredet kjeller – byggesøkt?



Utilstrekkelig vedlikehold?

Utilstrekkelig vedlikehold 
– Hva er godt nok?

Problemer med
– Sand i AF-ledninger
– Ledninger bryter sammen
– Innstukne grenrør
– Fremmedlegemer i 

avløpsnettet
– Fett 



Sluk

2,3m 



Rister

2,3m 



Andre lover

Vannressursloven
om tiltak i vassdrag
§11 Kantvegetasjon

Naturmangfoldloven
Formål: naturen med dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 
og vern



Andre lover

Naturskadeloven

§ 20.Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot 
naturskader slik som bestemt i pbl § 11-8 tredje ledd 
bokstav a og § 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak.

Sivilbeskyttelse

ROS



Vi bygger oss til økt sårbarhet



- Egne valg
- Konsekvenser for andre
- Ikke søknadsplikt

Epler eller asfalt?



Front gardens



Ullsfjorddommen

5 hytter tatt av skred
3 hytter fra 1983
• Ikke foretatt skredfarevurdering, ingen opplysninger som 

tilsa at en slik vurdering burde foretas
• Var det uaktsomt av kommunen å ikke foreta nærmere 

opplysninger av potensiell skredfare?
– Ikke praksis for å gjøre dette i 1983
– NGI hadde noe kunnskap, denne var ikke kjent for 

kommunen
• Dermed ingen ”markert risiko” for at fare kunne oppstå
• Konklusjon: Ikke uaktsomt



Ullsfjorddommen

2 hytter fra 1992
• Kommunen hadde mottatt NGIs faresonekart fra 1988. Hyttene lå i 

”potensielt fareområde for stein- og snøskred”
• Ingen detaljkartlegging av området. Kommunen hadde ingen positiv 

kunnskap om faremomentene
• Burde kommunen gjort ytterligere undersøkelser?

– Faresonekartet ga oppfordring til ytterligere ekspertundersøkelser
– Konklusjon: uaktsomhet

• Årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden?
– Hytte 1: ja = erstatning

• Ytterligere undersøkelse ville avdekket skredfare (innenfor 1000-års-sonen) -� 
skaden ville vært unngått

– Hytte 2: nei = ikke erstatning
• Skredfaren så liten at det ikke forelå ”markert” risiko (utenfor 1000-års-sonen) �
� skaden ville ikke vært unngått, fordi man ikke ville gjort ytterligere 
undersøkelser der



Nissegårddommen (HR)

Aktivitetsgård med hytter

• Reguleringsplan
• Trinnvis utbygging
• Nye skredkart

• Byggesøknad om flere hytter avslått
• Gikk til sak mot kommunen, mente at regplan ikke skulle vært 

godkjent

• Tapte i Høyesterett



HR 2012.

Tette veisluk, overvann rant over fylkesveg 
og skadet to hus.

Overvann er avløpsvann og ledningseier
(Sør-Trøndelag fylkeskommune) ble 
ansvarlig for skadene.

Fosen, Sør-Trøndealag



Veiledere



Veiledere



Jon Ivar Nygård, 

Storby vs småby, politikk




