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Innspill til høring NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder

Vi viser til oversendelse datert 02.02.2016 med høring av NOU 2015:16 Overvann i byer og 
tettsteder. 

Utredningen har gjennomgang av gjeldende regelverk for overvannshåndtering. 
Gjennomgangen er nyttig og viser tydelig at overvannshåndtering omfattes av et komplisert, 
ufullstendig og fragmentert regelverk.  Det er foreslått en rekke endringer i regelverket. Vi 
støtter forslagene fordi det er nødvendig med flere virkemidler og klarere ansvarsfordeling for å 
få til en bedre overvannshåndtering. 

Utvalget foreslår at Fylkesmannen skal etterspørre overvannshensyn i kommune- og 
reguleringsplaner, bistå kommunen når overvannshensyn må vurderes i forhold til andre miljø-
og samfunnsinteresser, være fagetat og føre tilsyn på noen områder og bidra til styrket statlig 
samordning og synergieffekter. Vi har ikke vesentlige merknader til dette.

Overvannshåndtering må løses lokalt, og forslaget om å styrke kommunens ansvar og myndighet 
støttes for eksempel til gjenåpning av bekker etter vannressursloven § 14. Vi ser imidlertid at 
det for noen kommuner kan bli utfordringer både med å ha nok kapasitet og kunnskap til å 
håndtere overvannssaker på en god måte. 

Vi støtter at NVE styrkes som fagetat for dette området og blant annet får hovedansvar for 
veiledning, oppfølging av sikkerhetskrav for overvann og forebygging av skader. 
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Myndighetsansvar på ulike forvaltningsnivå og mellom statsetatene kan med fordel beskrives 
enda tydeligere og mer detaljert. For eksempel er det uklart for oss hvem som er myndighet når 
det gjelder å se til at kapasiteten i avløpsrør er stor nok?

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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