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Høring - NOU 2015 6 - overvann i byer og tettsteder

Viser til departementets brev av 2.2.2016.

Mer total nedbor og mer intens nedbor samt økt fortetting vil forsterke dagens utfordringer når det
gjelder overvannshåndtering. Vi synes utredningen gir en god beskrivelse av nødvendige tiltak og
virkemidler for å unngå skadevirkninger og for å redusere sarbarheten for bebyggeise og
infrastruktur.

Vi er enig i at overvannsutfordringene bor loses på lokalt nivå og at kommunene bør ha en sentral
rolle i dette arbeidet. Utvalget viser til at det er lokalt man kan gjøre de beste vurderingene av
nytte og tiltakskostnader og dermed oppnå høyest mulig grad av kostnadseffektivitet.
Fylkesmannen er eniu i denne vurderingen.

Utvalget viser også til at åpne og blågrønne overvannstiltak kan fore til positive effekter for
naturmiljo og trivsel for befolkningen. Dette sammen med at plan —ogbygningsloven cr et viktig
virkemiddel for å sikre en god overvannshåndtering tilsier også kommunene må ha en viktig rolle
i dette arbeidet.

Utvalget foreslår en rekke endringer i plan —ogbygningsloven, vannressursloven for å styrke og
forenkle kommunenes rolle og arbeid innen overvannshandteringen. Det foreslås videre at
kommunenes okte kostander kan gebyrfinansieres. Fylkesmannens støtter disse forslagene fra
utvalget.

Utvalget viser også til at mange kommuner mangler kompetanse og ressurser til å utvikle gode
planer og strategier for overvannshåndtering. Dette er også vår erfaring. Hvis ut valgets forslag
skal gjennomtbres, må veiledning og støtten til kommunene styrkes i vesentlig grad. Dette gjelder
spesielt for de små og mellomstore kommunene. 1-lerbør fylkesmannens rolle presiseres og
styrkes.
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Overvannshåndtering vil berøre mange etater og forvaltningsoppgaver. Vi er enig i og stotter
forslaget om at fylkesmannens rolle vil være å bidra til statens innspill til kommunene blir
koordinert og samordnet. Dette er et viktig tiltak for å forenkle den kommunalc arbeidsdagen.

Med hilsen
Miho- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Elisabet Rui Werner Olsen
fylkesmihovernsjef seniorrådgiver
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