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Nasjonal overvannsmyndighet må på plass nå!

Klimaet er under endring, og dette merkes 
i Norge bl.a. ved at vi får stadig mer 
 ekstreme nedbørsituasjoner rundt om i 
landet. Ledningssystemene som vi har i 
bakken for transport av avløpsvann og 
overvann, er ikke dimensjonert til å ta 
unna stadig mer intensive regnskyll. 
Konsekvensen er at kjellere oversvømmes 
med avløpsvann og at det slippes ut 
 unødig mye forurenset vann til naturen. 
Dette er situasjonen i flere kommuner i 
dag – og vil ifølge klimaprognosene bli 
situasjonen i stadig flere kommuner i 
årene fremover.

Klimatilpasningsutvalget, som over-
rakte sin utredning NOU 2010:10 ”Til-
pasning til eit klima i endring” til miljø-
vernministeren i november, har pekt på 
en rekke tiltak som norske kommuner 
må gjøre for å hindre oversvømmelse og 
skade på bygninger i situasjoner med 
kraftige regnskyll. Ledningsnettet må 
oppgraderes, og overvannet må i større 
grad håndteres lokalt med infiltrasjon i 
grunnen. I tettbygde strøk er det svært 
viktig å tilrettelegge for såkalt åpne flom-
veger, som er avklarte traseer i veg eller 
friluftsområder, hvor flomvannet kan 
renne uten å gjøre for stor skade.

En del kommuner er allerede i gang 
med denne jobben, men dessverre er 
ikke regelverket godt nok for kommune-
nes arbeid. Det er behov for å få inn mer 
detaljerte bestemmelser om overvanns-

håndteringen, slik at kommunene og 
innbyggerne har klare regler for hvordan 
dette viktige klimatilpasningsarbeidet 
skal skje. 

Blant annet er det behov for å styrke 
hjemmelsgrunnlaget slik at kommunene 
kan pålegge nødvendige tiltak for lokal 
håndtering av overvann fra eksisterende 
bebyggelse, fra parkeringsarealer mv. 
Det vil videre være hensiktsmessig med 
statlige retningslinjer om dimensjone-
ringskriterier for overvannssystemer. 
Det er også stort behov for en avklaring 
om hvilke overvannstiltak som kan dek-
kes over vann- og avløpsgebyret og hvor-
dan kommunene kan finansiere andre 
nødvendige tiltak på overvannsområdet.

Problemet er imidlertid at vi i Norge 
ikke har bestemt hvilken statlig myndig-
het som skal ha ansvaret for overvannet. 
Klimatilpasningsutvalget har pekt på at 
dette ansvaret må plasseres:

”Etter utvalet si oppfatning er hand
teringa av overvatn i dag for fragmentert 
og spreidd mellom ulike sektorar og pri
vate og offentlege aktørar. Forankring av 
overvasshandtering hos ei nasjonal styres
makt vil betre høvet til å løyse utfordrin
gar med auka overvatn og redusere klima
sårbarheita i samfunnet. Mellom anna vil 
ei nasjonal styresmakt kunne utarbeide 
statlege, rettleiande retningslinjer for dimen
sjonering av overvassystem der omsynet 
til klimaendringar er teke inn, og med
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verke til å klargjere forvaltninga av over
vatn. Utvalet meiner det vil vere naturleg 
å sjå dette i samanheng med gjennom
føringa av EU sitt flaumdirektiv i Noreg. 
Det bør spesielt vurderast om ansvaret 
skal leggjast til NVE.”

Norsk vannforening støtter klimatilpas-
ningsutvalget i dette og mener det er 
 viktig at det blir utpekt en nasjonal over-
vannsmyndighet så snart som mulig. 
Slik situasjonen er nå, og har vært i noen 
år, er manglende avklaringer av ansvar 

på statlig nivå et hinder for kommunene 
til å iverksette nødvendige klimatilpas-
ningstiltak på overvannsområdet.  Mange 
av de øvrige tiltakene som anbefales av 
klimatilpasningsutvalget, vil være avhen-
gig av at overvannsansvaret er plassert på 
statlig nivå. Tiden er derfor over moden 
for å få utpekt en statlig overvannsmyn-
dighet, som kan bistå kommunene med 
å finne ut av hvordan overvannet best 
skal håndteres – juridisk og økonomisk.
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