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 Etter forurensningsforskriften § 16-1 skal kommunale vass-
og kloakkavgifter ikke overstige kommunens nødvendige 
kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Siden 
overvann per definisjon er avløpsvann og nødvendige 
merkostnader for å produsere avløpstjenester kan 
finansieres over selvkost, har kommunene stort 
handlingsrom for å finansiere overvannstiltak innenfor 
selvkost. 

 Alle tiltak med formål å redusere mengden overvann til det 
kommunale avløpsnettet kan finansieres innenfor selvkost

Juridisk betraktning(Elin Riise, NorskVann)



 Ulik praksis i kommunene mht. grensesnittet mellom 
ansvaret til veieier og kommunens avløpsvirksomhet 

 Alt overvann mottas og behandles uten kostnad for 
veieier, men med ulike grensesnitt for avløpsselvkost: 
•Tømming av sandfangene og drift av stikkledningene fra 
sandfang til kommunalt avløpsnett inngår i kommunens 
avløpsselvkost 

•Sluk, rister, sandfang og stikkledningen til 
avløpsledningen er en del av veianlegget og inngår derfor 
ikke i selvkost 

Mottak av overvann fra veier



 Dagens pragmatiske praksis mht. gråsonen mot 
veganlegg er mulig innenfor dagens regelverk fordi: 

• Veieierne er ikke abonnenter og betaler ikke gebyr 

• VA-ledningene betaler til gjengjeld ikke leie for å ha  
ledningene liggende i veien 

 Ikke noen forskjell på hva som kan finansieres av 
selvkostmidler avhengig av om det er snakk om 
sommer- eller vintervedlikehold!



I områder med kommunalt avløpsnett gjelder følgende:

 Alle vannførende ledninger i veg er VA’s ansvar.

 Tømming av sandfang og drift av stikkledningene (OV) fra 
sandfang til hovedledning er VA’s ansvar.

 Overvann som ikke tas inn i rørsystem er ikke VA’s ansvar.

 Stikkrenner der vannet går naturlig fra terreng til terreng 
tilhører veg, selv om det er ført overvann inn i 
vannsystemet.

Ny praksis i Rana kommune



 Ved rehabilitering av VA-anlegg finansieres også sluk, 
rister, sandfang og stikkledninger til avløpsledning 
innenfor selvkost.

 Ved utbygging av nye bolig/industriområder i 
kommunal regi går grensesnittet ved slukrist 
(veggrøft, til og med slukrist tilhører veg).  

 Vei har alt ansvar for at vatnet kommer inn i 
overvannssystemet, dvs. sørge for at rister og inntak 
holdes åpne (både sommer og vinter).

Praksis Rana kommune forts.





 Skal oppgaver knyttet til overvann fortsatt 
organiseres av vegavdelingen? (mens kostnadene 
føres på selvkost)

 Utfordringer i forhold til budsjettering

 Enklest med et fast antall årsverk tilknyttet overvann

 Hvem initierer rehabiliteringsprosjekter?

Praktisk gjennomføring


