
Endringer i forurensningsloven og vass-
og avløpsanleggslova for bedre 
overvannshåndtering

Høringsinnspill til forslag av 2. mars 2020



Viktige hensyn 

• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

-Hindre skade

-Hindre forurensning

-Ivareta overvann som ressurs

• Tilrettelegge for tiltak

-Forurenser betaler

-Forutsigbarhet

-Forholdsmessighet

-Hensyn til øvrige mål og politikk 



Endringsforslag 

Forurensningsloven

• Definisjon av avløpsanlegg og overvann

• Adgang til å kreve frakobling av overvann

• Adgang til å pålegge overvannstiltak

Vass- og avløpsanleggslova

• Forholdet mellom anleggseier og 

abonnent

• Oppfølgings- og sanksjonsbestemmelser
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Generelle innspill

Høringsinstansene er positive til

• Et tydeligere regelverk

• Økt forutsigbarhet

• Fleksible verktøy

Høringsinstansene etterspør

• Helse- og miljø i vurderingen av samfunnsnytten

• Totale kostnader, ressurser og kompetanse i 

kommunene

• Riktig bruk av private overvannsanlegg

• Avklaring av finansieringsordninger

• Avklaring av ansvarsforhold
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Definisjon av 
avløpsanlegg og overvann

Flere høringsinstanser 

• Støtter at skillet mellom bygde anlegg for 

håndtering av vann og naturlige vannsystemer 

tydeliggjøres

• Ønsker seg ulik definisjon for anlegg som behandler 

ulike typer vann

• Ønsker at definisjonen skal relateres til fare for 

skade og forurensning

Foto: Jon Olav Nesvold

Foto: Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Adgang til å kreve 
frakobling
• Frakopling av overvann for å avlaste

kommunalt avløpsanlegg støttes. Flere 

instanser mener likevel at bestemmelsen kan 

skape uforutsigbarhet for abonnenter som 

allerede har tilknytning.

• Det er stilt spørsmål om bestemmelsen også 

kan brukes for å frigjøre kapasitet til å ta i 

mot mer sanitært avløpsvann og for å oppnå 

bedre ressursutnyttelse
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Adgang til å pålegge 
overvannstiltak

Flere høringsinstanser stiller spørsmål om 

tiltakene vil ha nødvendig kvalitet.

• Har kommunen har forutsetninger for å 

pålegge riktige tiltak?

• Har private forutsetninger til å 

gjennomføre pålegg om tiltak?
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Vass- og avløpsanleggslova

Forslag om ny lov som regulerer forholdet mellom kommunen som anleggseier og 

abonnenter av kommunens vann- og avløpstjenester.

• Høringsinstansene er positive til at forholdet mellom kommunen som eier av vann-

og avløpsanlegg og brukere med tilknytning blir tydeligere. Kommunen får en 

tydeligere plikt til å levere viktige samfunnsfunksjoner som vann og avløp.

• Flere høringsinstanser mener at vass- og avløpsanleggslova bør utvides til å 

dekke økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft, herunder å hindre forurensning



• wwww

www.miljødirektoratet.no/overvann


