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Kommunenes muligheter og 
utfordringer i klimatilpasningsarbeidet 

 

+ Litt VA-jus 

 
Av Elin Riise, Norsk Vann 
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Klimaendringene er her 

Våtere, 
varmere, 
villere 

 

Men også 
iblant 
tørrere, 
kaldere, 
stillere 

 

=>mer 
robuste 
løsninger 
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TROMSØ 

• Ingen vind 

• Ingen bølger 
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Klimatilpasning fra EU 

Vanndirektivet: Vannforvaltningsplanene skal 
“klimatilpasses” 
 

Flomdirektivet 
 
Kommisjonens "Blueprint to Safeguard 
Europe`s Water“ 
 
EUREAU påvirker rammebetingelsene for VA 
på europeisk nivå, se www.eureau.org 
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Klimatilpasning  
”på norsk” 

Stortingsmelding om flom og skred (OED) 

 

Stortingsmelding om klimatilpasning (MD) 

 

Implementering av flomdirektivet i norsk rett 
(vannforskriften) 
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Innspill til stortingsmelding om 
klimatilpasning 

Hovedbudskap i dialog med 
Miljøverndepartementet: 

 

Utpeke nasjonal 
overvannsmyndighet  

Styrke kommunenes hjemler for 
å ivareta klimatilpasningshensyn 
i plan- og byggesaker 

Avklare kommunenes ansvar og 
innbyggernes rettigheter og 
plikter  

Få et hensiktsmessig 
gebyrregelverk 
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Ansvar + finansiering = 
sektorlov 
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Så viktige spørsmål bør avklares av 
lovgiver – ikke domstolene 
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Vi må ta hensyn til klimaendringer i 
kommunale planer  

Viktig med intern samhandling i kommunen 
 

Ny Norsk Vann veiledning: Klimatilpasningstiltak 
innen vann og avløp i kommunale planer  
 

Prosjekt for planlegging av åpne flomveger 
starter i høst 
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Overordnede rammeplaner 

0 20 40 60 80 100

Kommunestyre

Byplan

EU/Globalt

VA

4år 

25 år 

10 år 

Levetid/Funksjonstid (år) 
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Vi må håndtere 
ekstreme nedbør- og 
smeltevannmengder  

Lokal overvannsdisponering 

Oversikt + plan 

Pålegg til nybygg 

Tiltak i risikosoner 
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Vi må sikre drikkevannets kvalitet 
ved forverring av vannkvalitet  
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Vi må sikre teknisk infrastruktur mot 
skade som følge av flom, 

havnivåstigning, springflo og ras 

Ha kunnskap om 

Rasutsatte områder 

Flomsonekart 

Prognoser for 
havnivåstigning/ 
springflo 

Politisk beslutning om 
byggegrenser, 
kotehøyder mv. 

Tiltak for utsatte anlegg 

 

Havnivåstigningsprosjekt 
2013 ? 
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Viktig for VA  
å samarbeide med andre 

Forsikringsbransjen v/FNO 
 

Klimatilpasningssekretariatet
/Fremtidens byer 
 

Vegmyndighetene 
 

Meteorologisk institutt 

 

M.fl. 
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Informasjon til huseier/utbygger 

Samarbeider med FNO, NBBL og Huseiernes 
Landsforbund 
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Norsk Vann: Ny organisering 

-Klimatilpasning og  
  overvann 
-Gjennomføring av   
 vannforskriften 
-Ledningsnettfornyelse 
-Utdanning/rekruttering 
-Vannverksberedskap 
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Arbeidsgruppe  
klimatilpasning og overvann 

Jan Stenersen, Tromsø kommune (leder) 

Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune 

Eva Britt Isager, Bergen kommune 

Ann Janette Hansen, Fredrikstad kommune 

Anton Bøe, Askøy kommune 

 

Sekretærer fra Norsk Vann: 

Elin Riise 

Toril Hofshagen 
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Så langt om klimatilpasning… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over til VA-jus 
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To jus-funksjoner i Norsk Vann 

Påvirke rammebetingelser 

Høringsuttalelser 

Innspill til utredninger mv. 

Ta opp behov med myndighetene basert på 
problemstillinger fra medlemmene 

 

Bistå medlemmene 
Egen nettside for VA-jus 

Rettskilder 

VA-jus databasen (Vann- og avløpsrett) 

Svartjeneste for medlemmer 

Veiledninger og rapporter 
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Nyheter 

Lover 
Vass- og avløpsanleggslova 
(«eierskapsloven») trådt i kraft 

Folkehelseloven trådt i kraft 

 

Forskrifter 
Kommunal beredskapsplikt 

Internkontroll etter vassdragslovgivningen 

Drikkevannsforskriften § 17 opphevet 

 

Høyesterett 
Erstatningsansvar for tilbakeslag 

Erstatningsansvar etter oversvømmelse fra 
veigrøft 
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Regelverket: Ny lov om  
kommunale vass- og avløpsanlegg 

Historisk VA-debatt i Stortinget 10. jan 

Sikrer offentlig eierskap, samt at 
andelslagsmodellen kan videreføres 

Trådte i kraft 1. juli 

Behov for noen lovtolkninger 
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Regelverksendringer på gang… 

Nasjonale mål under protokoll om vann og helse 

Revisjon av KRDs selvkostretningslinjer (H-2140) 

Revisjon av drikkevannsforskriften 

Praktisering av objektsikkerhetsforskriften 

Ny mal for utslippstillatelser 

Revisjon av veiledning til TEK 10 

Flomdirektivet som del av vannforskriften 

Forskrifter til § 32 i vegloven 

Revisjon av forskrift om organisk gjødsel 

Revisjon av forskrifter til brannvernlovgivningen 

Veiledning til kulturminneloven (ledningsanlegg) 

Vannforskriften: Vesentlige spørsmål vannregionene 
 

 Vann, avløp og nye rettsregler 28.-29. november 
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Vannforskriften: Viktig høring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engasjer dere  

   med innspill! 
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va-jus.no 

http://va-jus.no/
http://va-jus.no/
http://va-jus.no/

