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NVEs Forside – om NVE - Kalender





Det er utvalgets oppfatning at 

hensynet til overvann særlig bør 

vektlegges i arealplaner



«NVE skal bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi) og veiledning til kommunal arealplanlegging. 

Det foreslås en økning på 8 mill. kroner til nye stillinger for å 

bistå kommunene med håndtering av overvann og flom i 

tettbebygde strøk, knyttet til arealplanoppfølging og veiledning. 

Videre omfatter det nye stillinger til etablering og drift av 

hydrologiske målestasjoner, samt hydrologiske analyser. Flere 

urbanhydrologiske stasjoner skal styrke kunnskapsgrunnlaget 

om avrenning i byer og tettsteder» (s. 65).

Tildeling i statsbudsjettet 2019



Drive veiledning utover de kvantitative sidene ved overvann

Planlegge, prosjektere eller gjennomføre overvannstiltak (ut over det som er 

nødvendig for å bygge egen kompetanse)

Gjøre kvalitetssikring og tredjepartkontroll i tilknytning til 

arealplanlegging (ut over det som er nødvendig for å bygge egen kompetanse)

Kommunens ansvar som planmyndighet endres ikke

NVE skal ikke:



Hovedtrekk – innhold

Målgruppe: 
kommunale og private arealplanleggere, 
plankonsulenter og saksbehandlere på 
kommunalt, regionalt og statlig nivå og 
kommunepolitikere, grunneiere og 
eigendomsutviklere

Formål:
støtte kommunen i arbeidet med å 
forebygge skader fra overvann i kommunal 
arealplanlegging (ny utbygging!)

Virkeområde: 
kvantitative forhold knytta til overvann >> 
NVE skal ikke drive veiledning utover de 
kvantitative sidene ved overvann



Hovedtrekk – innhold

Overvann og prosesser knytta til overvann

Offentlig ansvar og myndighet

Hvordan ta hensyn til overvann i 
arealplaner

Kartlegg og utred

Anbefalt kompetanse for utredning av overvannsfare

Risikoreduserende tiltak



FNs bærekraftsmål+overvann

Verdens felles arbeidsplan

gjelder alle myndigheter og

relevante aktører

Disponering av overvannet har

betydning for oppnåelse av 

8 mål *

9



Overvann –Vassdrag  



Overvann –

vann som renner 

av på overflaten 

som følge av regn 

eller smeltevann 
(Forslag til ny definisjon i forurensningsloven § 21)

Foto: NVE/Bjørn Lytskjold



Vannløp som tidvis tørker ut kan omfattes av 

vannressurslovens definisjon av vassdrag 

«dersom det atskiller seg tydelig fra 

omgivelsene», jf. vrl. § 2. 

Lukka bekker må i utgangspunktet regnes 

som vassdrag jf. forarbeidene til vrl. §2.

Kommunene må i arealplaner selv ta 

stilling til om et område er et 

vassdrag jf. vrl. §2. 

Vrl. § 2 – definisjon av vassdrag



Overvann

(pbl. 28-1 førende for plan)

TEK 17, §7-1Generelle krav om sikkerhet mot 

naturpåkjenninger

Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik 

at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade 

eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, 

byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for 

fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av 

tiltaket.

Krav om sikkerhet

Flom i vassdrag

(pbl. 28-1og førende for plan)

TEK 17, § 7-2 Sikkerhet mot flom



TEK17

• § 7-1 generelle krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger. 

• § 8-3 krav til uteoppholdsareal med basseng, brønn ol.

• § 13-10 krav vedrørende fuktinntrengning fra grunnen.

• § 13-11 krav om minimum fall fra husvegg.

• § 15-8 krav om trygg bortledning ved dimensjonerende nedbør.



Finnes det lovhjemmel i dagens regelverk til å stille krav? Kommunen

• Kommunen kan som planmyndighet stille krav til mengde og – kvalitet på avrenning fra 

nye tiltak gjennom generelle bestemmelser i arealplan og reguleringsplan > pbl. §§ 11-9 

nr.3 og 12-7.

• Kommunen kan og skal som byggesaksmyndighet avslå søknader om byggetillatelser 

dersom avrenningen fra det omsøkte byggetiltaket medfører fare for skade eller vesentlig 

ulempe fra overvann/flom på egen byggegrunn o/e på andres eiendommer > pbl.§ 28-1.

• Kommunen kan som vassdragsmyndighet gi pålegg om tiltak som vil gi bedre infiltrasjon i 

grunnen og har dermed adgang til å begrense mengden overvann som tilføres vassdrag > 

vrl.§ 7 annet ledd annet punktum og kommunen kan fastsetter bredden på 

vegetasjonsbeltet som kan bidra til å motvirke avrenning til vassdrag > § 11 annet ledd.



Hensyn til overvann på kommuneplannivå



Lovhjemler – overvann i arealplaner



Politisk forankring er viktig



Kommunal planstrategi 

( pbl. § 10-1. Kommunal planstrategi og SPR klimatilpasning - kap. 4.3 

punkt 3)



Er områder i kommunen utsatt 
for risiko knytta til overvann?

Hvordan påvirker 
fremtidig/planlagt arealbruk 
risikoen?

Hvilken risiko for fare eller skade 
fra overvann kan kommunen 
akseptere? (jf. pbl. §28-1 og TEK 
17, §7-1)

Kommunen bør diskutere hvilket kunnskapsnivå og planer som bør 

etableres for å svare på:
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Overvann – det overordna kunnskapsgrunnlaget kan være:

Tematisk kommunedelplan

Strategisk overvannsplan

Hovedplan for vann- og avløp

Konsulentutredninger

* De fylkesvise klimaprofilene 



Kommuneplanens samfunnsdel 

( pbl. § 11-2, SPR klimatilpasning kap. 4.3 punkt 5 og 6)



Bruk av blå-grønne areal for å 
oppnå ønska samfunnsmål

Tilstrekkelig sammenhengende areal i 
utbyggingsområder for å ivareta trygg 
bortledning av overvannet på overflata i 
fremtiden

Kommunen sin samfunnsdel bør beskrive mål som sikrer:

Foto: NVE/Alexandra Röttorp



Kommuneplanens arealdel 

( pbl. § 11-5, SPR klimatilpasning kap. 4.3 punkt 7, 8, 9, 10)



Overvann krever plass og forslag om arealbruk må reflektere 

dette

Ta utgangspunkt i overvannets naturlige vannveier

Klimatilpasning og helhetlig vannforvaltning er planoppgaver 

( pbl. § 3-1 bokstav g og i )

Kommuneplanens arealdel



Finne områder med potensiell fare for 

skade fra overvann (aktsomhetsområde)

Styre arealbruken i forhold til fare

Synliggjøre flomveier, lavpunkt, areal til 

evt. risikoreduserende overvannstiltak i 

arealplankartet (eks. hensynsone) med 

bestemmelser som ivaretar tilstrekkelig 

sikkerhet

Kommuneplanens arealdel må:

Drammen kommune - utsnitt av kommuneplan (2015-

2026) for tidligere Nedre Eiker kommune



Reguleringsplan

( pbl. Kapittel 12, SPR klimatilpasning kap. 4.3 punkt 8, 9,10)





Ved store regnhendelser ….....



Areal som er utsatt for reell fare eller skade

fra overvann skal synliggjøres i plankartet 

som hensynssoner på siste plannivå.

I alle utbyggingsområder må trygge sammenhengende 

flomveier planlegges.

Planlagte flomveier bør fortrinnsvis vises i 

plankartet med arealformål, eller som hensynssoner 

hvis endelig plassering ikke er avklart.

NVE anbefaler at også andre 

overvannstiltak (infiltrasjons- og fordrøyningstiltak) 

vises på plankartet med arealformål - alternativt 

som hensynssoner, eller bestemmelsesområder.

Overvann i reguleringsplaner -

veiledning

Eksempel - Plan under arbeid – Furutangen 

Aktivitetsområde, Åmot kommune, Innlandet

Hensynsone flomfare fra bekker (vassdrag)

Bestemmelsesområde for flomveier



Bestemmelsene i reguleringsplaner bør være konkrete, og tilpasset lokale 

forhold.

De bør sette gode føringer for byggesaksnivå.

Det kan settes krav f.eks. om (listen er ikke uttømmende):

ivaretakelse av naturlige områder og vannveier;
overvannstiltak;
type løsninger,
maksimalt påslipp til kommunale anlegg
maksimalt påslipp til vassdrag

Bestemmelser om rekkefølgekrav kan også være aktuelle.

Overvann i reguleringsplaner - bestemmelser





Kartlegging - utredning



Risikoreduserende tiltak



Naturbaserte løsninger

Flerfunksjonelle arealbruk

Tekniske løsninger

Risikoreduserende tiltak – sett av nok 

areal i arealplaner

Foto: NVE/Rune Bratlie
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