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Først – elefanten i rommet: Planlegging
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– Det er ingen 
regelendringer om 
kommunal 
planlegging i denne 
pakken.

– Konsensus synes å 
være at de gode 
løsningene for 
overvann bare 
finnes når de 
kommer inn på 
planleggingsstadiet



Hva er overvann – og hva skal vi gjøre med 
det?

305.05.2020

– Litt ulike definisjoner, i høringen har vi brukt denne:
• Vann fra nedbør som ligger på flater, eller som er i bevegelse på flater uten 

å være en del av et etablert vassdrag. Lekkasjer fra vann-og avløpsrør og 
annet vann som stammer fra menneskelig aktivitet, regnes ikke som 
overvann. Vann som stammer fra havvann, for eksempel ved stormflo, 
regnes regnes heller ikke som overvann

– Håndtering av overvann: Treleddstrategi
1. Infiltrere: Ned i bakken lokalt på tomta (forhåpentligvis ikke opp igjen)
2. Fordrøying: Utsettelse av utslippet - for eksempel at vann samles i en 

dam 
3. Avledning: Trygg formidling av vannet til sjø eller vassdrag.
Alle tre er nødvendige tiltak, men i ulike situasjoner. Alle tre kan løses bra 
eller dårlig. Avledning vil alltid være nødvendig å sikre som flomvei.



Forslag fra overvannsutvalget

405.05.2020

– Overvann inn i bestemmelsen om flom i TEK17 § 7-2 og 
behandles som flom, men med noen tillegg
• Egne regler om hensyn til nedstrøms bebyggelse: «Sikkerhetsklasser for 

nedstrøms bebyggelse skal ivaretas.»
• Egne regler om beregning, det ble foreslått et eget tillegg om bruke 

fremtidige nedbørsverdier: «Ved planlegging skal beregnede verdier for 
fremtidig havnivå og nedbør benyttes.» 



Hva er reglene i dag?

505.05.2020

– Generelle funksjonskrav om overvann bortledning av overvann i 
TEK17 § 15-8, men ingen tallfesta krav

– Generelle funksjonskrav i kapittel 13 om sikring av bygning mot 
vann, inkludert overvann, men ingen tallfesta krav

– Bransjepraksis er usikker, men enkelte har pekt på 
tjueårsnedbør som nivå. Sannsynligvis er dette en overføring av 
normer for rørdimensjonering for VA-anlegg.

– Kommunen har et ansvar for å vurdere «avløp» etter pbl § 27-2. 
Hvor mye overvann vurderes inn i denne vurderingen antar vi 
varierer svært mye i praksis siden det ikke er tydelige sentrale 
føringer.



Hovedpoengene i vårt forslag I

605.05.2020

– Overvann inn i TEK17 § 7-2, som betyr:
• Byggverket må sikres mot overvann etter en dimensjonerende nedbør som  

fastsettes ut fra samme intervall som sikkerhetsklassene for flom, dette vil 
si at byggverket må tåle overvann det blir utsatt for ved:
• F1: 20-årsnedbør
• F2: 200-årsnedbør
• F3: 1000-årsnedbør

• Overvann blir miljøfare etter plan- og bygningsloven § 28-1 – kommunen 
får et ansvar, føringer for dette ansvaret i høring:
• Kommunen skal ikke prosjektere overvann og sikkerhet, og har ikke 

ansvaret for de tekniske løsningene og vurderingen av byggeplanene
• Kommunen får et ansvar i byggesaken når det er eksisterende 

overvannsproblem som kommunen vet om.



Hovedpoengene i vårt forslag II

705.05.2020

– Endring i TEK17 § 15-8: Løsninger for overvann for nedstrøms 
sikkerhet må dimensjoneres for 200 år – der ikke annet er 
fastsatt i plan
• § 7-2 er sikkerheten for tiltaket selv, mens dette sikkerheten for nedstrøms 

naboer. Der ikke planen sier noe anna må en regne med «vanlig» 
bebyggelse, altså F2.

• Er ment å virke sammen med endringer i PBL

– Endring i SAK10: Informasjon om flomveier i byggesak
• Klargjøring av dagens regler – kommunen skal ta stilling til nødvendig avløp 

etter pbl § 27-2. Dette inkluderer flomveier og kommunen må få 
opplysninger om det.



Hva blir ansvaret til kommunen i en 
byggesak?

805.05.2020

• Kontrollere oppfyllelsen av planbestemmelser
• Godkjenne bortledning av avløpsvann etter pbl § 27-2

• Overvann er avløpsvann
• Kommunens rolle gjelder bare «bortledning» - beregning av grunnlaget, 

infiltrasjon og fordrøying ligger utenfor kommunens ansvar i byggesak
• Vurdere sikkerheten ved byggetomta

• Særlig fare for overvann? Eksisterende bebyggelse, kjente problemer og 
sentrale avrenningslinjer.

• Virkemiddel: Endringer i pbl som gir tydeligere hjemmel til å pålegge 
tiltak for eksisterende bebyggelse

• Tilsyn
• Tekniske krav, kapasitet på flomvei, prosjektering av sikkerhet



Hva har dette å si for... (I)

905.05.2020

En ny garasje på eksisterende bebygd tomt
• Garasjen skal tåle overvannet som kommer ved tjueårsnedbør, altså ikke få 

strukturelle skader og ikke skade innhold i garasjen
• Det må vurderes bortledning av det overvannet som garasjen skaper –

altså konsekvensen av at flaten garasjen opptar blir tettet
• Garasje på allerede tett flate har altså liten innvirkning
• Garasje på permeabel flate: Det må kompenseres for flaten som blir 

tettet ved byggingen, om ikke tomten har god nok bortledning
• Men: bortledningen av overvann må kun oppgraderes for det 

overvannet garasjen skaper – det er ikke krav til helhetlig oppgradering 
av bortledning fra eiendommen som sådan. Dette må eventuelt komme 
som separat pålegg.



Hva har dette å si for... (II)

1005.05.2020

En enebolig på ny tomt uten særlige regler i plan
• Bygningen må tåle overvannet som oppstår ved 200-årsnedbør på 

eiendommen og planlagt håndtering
• Eksisterende overvannsproblem før bygging må hensyntas, enten gjennom 

tiltak, eller kommunale pålegg til naboene
• Bortledning av overvann må planlegges ut fra 200-årsnedbør, så mye som 

mulig må håndteres lokalt
• Bortledning = overvann ved dimensjonerende nedbør minus lokale 

tiltak, men:
• Flomvei må planlegges for svikt i lokal håndtering. Flomveien må 

derfor være dimensjonert for 200-årsnedbør
• Plan for og tilkobling til infrastruktur for bortledning må godkjennes 

av kommunen i byggesak
• Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for at behovet er korrekt 

beregnet



Hva har dette å si for... (III)

1105.05.2020

– Et nytt sykehus
• Sykehuset må kunne ha sykehusdrift ved overvannet fra 1000-

årsnednedbør
• Ellers: Som for en ny bolig. 



Hva blir innvirkningen på planlegging?

1205.05.2020

– TEK17 regulerer ikke plan, men vil ha innvirkning på planlegging. 
Dette skyldes at man ikke kan planlegge bebyggelse som ikke 
lovlig kan bygges.

– Regler i § 7-2 vil lage en absolutt grense for hva som kan ligge til 
grunn for risikovurdering i planarbeidet. Risiko- og 
sårbarhetsanalyser må baseres på det sikkerhetsnivået som blir 
definert i TEK17.



Bør kommunen kunne sette sikkerhetsnivå i 
plan?

1305.05.2020

Det kan være lurt, fordi:

– Nivåene i § 7-2 er et stort 
avvik fra dagens praksis

– Det er usikkerhet knyttet til 
om nivået av sikkerhet som 
følger av § 7-2 er riktig, særlig 
F3.

– Et mer tydelig ansvar kan gi 
bedre planlegging av 
overvann i planfasen

Det kan være dumt, fordi:

– Dagens planlegging er ikke 
tilstrekkelig

– Det er begrenset med 
kunnskap som kan være 
støtte til å fastsette riktig nivå

– Kommunene vil ha ulike 
forutsetninger for å sette et 
nivå

– Fare for konflikt ved skade



Takk for meg – vi ser fram til 
høringsuttalelsene

1405.05.2020Foto: Andrei Zverev «Micro flood» – brukt under CC BY-NC 2.0-lisens. 

- Det er viktig for oss
å få belyst saken fra
så mange ulike
interesser som
mulig, og få avveid
de ulike hensynene.

-
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