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Leder

Store forventinger til overvannsutvalget

Hyppigere styrtregn og økt fortetting har ført til 
økt overflateavrenning i byer og tettbebyggelser 
og dermed større utfordringer med å sikre en 
forsvarlig håndtering av overvannet. Kommu-
nene, huseierne og forsikringsbransjen har i 
mange år bedt staten avklare hvem som skal ta 
ansvaret for å håndtere overvannet. Regjeringen 
nedsatte i vår et offentlig utvalg som blant annet 
skal vurdere rammene for å håndtere overvann i 
byer og tettbebyggelser.

Det er mange berørte aktører og alle er enige 
i behovet for avklarte rammebetingelser. Mens 
utvalget nå skal jobbe, må kommunene, utbyg-
gere, huseiere og andre berørte håndtere situa-
sjonen så godt de kan med et ufullstendig 
regelverk. Vannet ligger ikke i ro og venter på å 
bli tatt hånd om, men finner egne veger når det 
ikke lenger er plass i rør, grøfter og andre plan-
lagte vannveger.

Formålet med lovutvalgets utredning og for-
slag skal være å gi kommuner og andre aktører 
tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser 
for å kunne håndtere overvann i tettbebyggelser, 
både i dagens klima og etter forventede klima-
endringer. Utvalget skal vurdere gjeldende regel-
verk og eventuelt komme med forslag til 
endringer i dette. Utredningen og forslagene 
skal tydeliggjøre ansvarsforholdene. Arbeidet 
skal være ferdig innen 1. desember 2015.

Utvalgets mandat konkretiserer en rekke 
spørsmål knyttet til ansvar og finansiering av 
håndtering av overvann. I tillegg skal utvalget 
beskrive og vurdere:

• Behov for regulering av kommunens plikter 
som eier av avløpsanlegg, drikkevannsanlegg 
og åpne overvannsanlegg, og som tilbyder av 
vann- og avløpstjenester

• Behov for å forskriftsfeste vilkår kommunen 
kan fastsette overfor abonnentene, inkludert 
kommunens adgang til å fraskrive seg ansvar 
ved skade på abonnentenes eiendom

• Andre forhold utvalget mener er relevante.

Mandatet går altså lenger enn selve overvanns-
problematikken og gjelder forholdet generelt 
mellom kommunen som tilbyder av vann- og 
avløpstjenester og innbyggere og næringsliv som 
abonnenter. Lovverket gir i dag ikke gode svar på 
hvor langt kommunenes ansvar strekker seg og 
hvilke plikter og rettigheter som ligger på abon-
nentene. Domstolene har behandlet en rekke 
tvister på dette feltet etter at forsikringsbransjen 
har bragt dem inn for avklaring de siste årene. 
Mange enkeltsaker er dermed blitt løst, men det 
overordnede og prinsipielle grepet er ikke tatt.

Norsk vannforening ser frem til resultatet av 
utvalgets arbeid, og håper ansvaret for overvan-
net får en tydelig plassering i utvalgets forslag til 
regelverksendringer. I tillegg er det viktig at 
utvalget tar et helhetlig grep for å gi Norge et 
moderne, samlet og klimatilpasset regelverk for 
vann- og avløpstjenestene. 

Norsk vannforening


