
                                                                

 

 

Mandat for utvalg som skal vurdere rammer for håndtering av overvann i byer 

og tettbebyggelser 

 

Av Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge framgår at det må forventes mer 

totalnedbør og økt hyppighet av store nedbørsmengder som følge av klimaendringer.  

Dette vil føre til økte mengder overvann i byer og tettbebyggelser med skader på 

bygninger og infrastruktur og utgjøre fare for liv og helse. Klimaendringene, kombinert 

med økt fortetting, vil forsterke behovet for god overvannshåndtering.   

 

Det er kommunene som har et hovedansvar for overvannshåndtering.  Flere 

myndigheter forvalter imidlertid regelverk og er ansvarlig for rammebetingelsene som 

gjelder for kommunenes håndtering av overvann i tettbebyggelser.   

 

Formålet med utvalgets utredning og forslag skal være at kommunene og andre aktører 

skal ha tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for å kunne håndtere overvann i 

tettbebyggelser, både i dagens klima og etter forventede klimaendringer. Utvalgets 

utredning og forslag skal tydeliggjøre ansvarsforhold. Utvalget bør også se hen til 

eksempler fra andre relevante lands lovgivning om håndtering av overvann. 

 

Utredningen skal ta utgangspunkt i stortingsmeldingen om Klimatilpasning i Norge og 

i NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring.  Med utgangspunkt i kommunenes 

oppfølging av ansvar med håndtering av overvann i dag, skal utvalget  vurdere  

gjeldende lovgivning og rammebetingelser for overvannshåndtering. Utvalget skal 

komme med konkrete forslag til endringer i regelverk dersom det anses nødvendig 

med endringer for å ivareta behovene som er identifisert. 

 

Utvalget skal beskrive og vurdere følgende områder: 

 

a. Kommunenes lovgrunnlag og myndighet til å gjennomføre og stille krav til 

håndtering av overvann i forbindelse med sin arealplanlegging og 

byggesaksbehandling. 

b. Kommunenes lovgrunnlag og myndighet til å gjennomføre og stille krav til 

håndtering av overvann i forbindelse med eksisterende bebyggelse. 

c. Kommunenes lovgrunnlag for å gebyrfinansiere overvannstiltak gjennom 

regelverket om kommunale vann- og avløpsgebyrer og eventuelle 

refusjonsordninger.  

d. Behov for regulering av kommunens plikter som eier av avløpsanlegg, 

drikkevannsanlegg og åpne overvannsanlegg, og som tilbyder av vann- og 

avløpstjenester. 

e.  Behov for å forskriftsfeste vilkår kommunen kan fastsette overfor abonnentene, 

inkludert kommunens adgang til å fraskrive seg ansvar ved skade på 

abonnentenes eiendom. 



f. Reguleringen av overvann (forurenset og ikke-forurenset) i forurensningsloven 

og vannressursloven. Behovet for klargjøring eller harmonisering av 

planlovgivningen, forurensningsloven, vannressursloven og annet relevant 

regelverk. 

g. Behov for å lovfeste minimumskrav/akseptabel risiko ved tiltak for å forebygge 

skader fra overvann, inkludert ved tilpasning til klimaendring 

h. Andre forhold utvalget mener er relevante. 

 

 Utvalget skal begrunne valget av den reguleringsmåte som foreslås. 

 

Utvalget skal angi hvilke miljømessige virkninger forslagene kan ha, og redegjøre for 

økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag. Minst ett 

forslag skal kunne håndteres innenfor gjeldende rammer. 

 

Utvalget bør i sitt arbeid legge opp til tett dialog med og involvere berørte parter; 

myndigheter, organisasjoner og næringsliv for å sikre at utvalgets vurderinger og 

anbefalinger også reflekterer andre berørte aktørers vurderinger.  

 

Klima- og miljødepartementet kan, i samråd med andre berørte departementer supplere 

og presisere mandatet dersom det anses hensiktsmessig. 

 

Utvalget skal avgi sin NOU innen 1. desember 2015. 

 

 

 


