
 

 

 

 

 

 

Velkommen til høringsseminar om risikoaksept for overvannsskade 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendte 2. mars ut sine 

forslag til endringer i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift med høringsfrist 2. juni. Høringsforslagene 

følger opp anbefalingen i NOU 2015:16 om å ta inn et krav om sikkerhet mot overvann i TEK17 § 7-2 som skal 

legges til grunn for risiko- og sårbarhetsanalyser etter pbl. § 4-3. DiBK foreslår samme sikkerhetsklasser for overvann 

som for ordinær elveflom og stormflo.  

KMD foreslår at dagens krav i TEK17 § 15-8 om at overvann og drensvann i størst mulig grad skal håndteres lokalt, 

flyttes til en ny bestemmelse i pbl. § 28-9. Samtidig foreslår DiBK å ta inn et nytt krav i TEK17 § 15-8 om at 

bortledning av overvann og drensvann skal dimensjoneres for nedbør med 200 års gjentaksintervall.  

Norges vassdrags- og energidirektorat inviterer i samarbeid med Meteorologisk institutt, Asplan Viak og Norsk Vann 

til felles høringsseminar om risikoaksept for overvannsskade. Vi vil se nærmere på lovforslagene som foreligger, 

kunnskapsgrunnlaget de skal bygge på, og hvordan vi skal kunne oversette forslagene til konkrete arealbeslutninger i 

plan- og byggesak. Det vil bli rikelig anledning til diskusjon, og vi håper seminaret vil gi deltagerne et godt grunnlag 

for å skrive høringsuttalelser.  

Det tas forbehold om at alle deler av programmet vil kunne endres på kort varsel som følge av Coronasituasjonen. 

 

Dato:   5. mai 2020 09:00 – 14:00 

Sted:   Bli med i Microsoft Teams-møte 

Påmelding:  Åpen for alle 

  

Foto: Alexandra Röttorp 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRhMWU4ODUtZGE5Ni00MjI4LWE3MjktY2I1ZjdhOWQ1NzU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc8d840d-60c9-410b-b4fb-11b86806780c%22%2c%22Oid%22%3a%22d0ec0db0-fb10-4134-9713-413f977c4a1b%22%7d


 

 

 
  

Program 

09:00 – 09:10 Velkommen 

Rune Bratlie, NVE 

09:10 – 09:30 Endringsforslag til TEK og SAK 

Bjørn Are Wigtil, DiBK 

09:40 – 10:00 Endringsforslag til plan og bygningsloven 

Knut Rasmussen, KMD 

 

10:30 – 10:50 Hva vet vi egentlig om 20, 200 og 1000-årsregnet? 

Anita Verpe Dyrrdal, MET 

11:00 – 11:20 Hvilke overvannsmengder må vi planlegge for? 

Kristina Tvedalen og Kolbjørn Engeland, NVE 

11:30 – 12:00 Noen ulike former for risikoaksept for overvannsskade 

Kim Paus, Asplan Viak 

 

13:00 – 14:00 Plenumdiskusjon og oppsummering 

  Alexandra Röttorp og Rune Bratlie, NVE 

Kullstifttegning: Kay Henrik Bucher 

 

20-årsregn øverst høyre 

50-årsregn nederst venstre 

200-årsregn med klimapåslag øverst venstre 

1000-årsregn nederst høyre 

 


