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Høring NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder    

Olje- og energidepartementet viser til høring av NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder. 

Vi viser også til Norges- vassdrags og energidirektorats (NVE) høringssvar.  

 

Anbefalingene i NOU 2015:16 med tilhørende høringsinnspill vil gi grunnlag for et bedre og 

mer systematisk arbeid med håndtering av overvann framover.  

 

NOU 2015:16 legger til grunn at det er kommunene som har hovedansvaret for håndteringen 

av overvann. For eksempel heter det på side 16: "Det er utvalgets syn at ansvar for 

virkemidlene bør plasseres på lokalt nivå fordi overvannsutfordringene er av lokal karakter. 

Det er kommunene som er nærmest til å ha oversikt over avrenning i tettbygde områder og de 

verdier som kan ta skade av overvann". Olje- og energidepartementet mener dette må være 

utgangspunktet i det videre arbeidet.  

 

Olje- og energidepartementet mener det som oppfølging av utredningen er behov for å avklare 

nærmere hvilket ansvar statlige myndigheter skal ta i arbeidet med overvannshåndtering, 

herunder må grenseflatene mellom statens og kommunenes ansvar presiseres nærmere. Dette 

er nødvendig før ansvar kan fordeles mellom ulike statlige sektormyndigheter.  

 

Inntil videre vil Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kunne ivareta enkelte oppgaver 

knyttet til overvannshåndtering. Dette forutsetter at oppgavene har en naturlig tilknytning til 



Side 2 

 

de forvaltningsoppgavene NVE allerede har i dag knyttet til å forebygge flom- og skredrisiko.  

NVEs bistand til kommunene må også på dette området prioriteres innenfor de til enhver tid  

 

 

 

 

 

gjeldende budsjettrammer. Tiltak med størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til 

kostnadene skal prioriteres først.  

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Andreas H. Eriksen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Ingrid Ueland 

 rådgiver 
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