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Hjelpemidler for klimatilpasning 
i vannbransjen

+ litt om andre Norsk Vann hjelpemidler

HEVAs årskonferanse 2014

Elin Riise, Norsk Vann
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Samfunnsområder som vil bli 
spesielt utsatt for 
klimaendringene

Bygg og anlegg

Vann og avløp 

Samferdsel

Landbruk

Mer ekstremvær

Oftere og kraftigere regn

Havnivåstigning
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Mange 
klimatilpasningsmyndigheter
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Mange regelverk å forholde seg til

Plan- og bygningslov

Byggteknisk forskrift

Vannressursloven

Damsikkerhetsforskrift

Forurensningslov

forurensningsforskrift

Vass- og avløpsanleggslov

Forurensingsforskrift

Veglov

Nabolov

Abonnementsvilkår

Graveinstruks

Politivedtekter
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Vannbransjen: 
Oftere og kraftigere regn og 

Havnivåstigning
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Først og fremst

Plan- og bygningsloven

Byggteknisk forskrift

Forurensningsloven

Forurensningsforskrift

Abonnementsvilkår
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Miljødirektoratet som ny 
«overvannsmyndighet»

Skal ha oversikt over regelverk og 
rammevilkår for kommunene sin 
håndtering av overvann 

Involvere andre aktuelle fagetater 

Ha sekretariatsansvaret for 
lovutvalget som skal utrede og 
komme med eventuelle forslag til 
hvordan kommunene sine 
rammevilkår for håndtering av 
overvann kan forbedres
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Nyttig hjelpemiddel: Klimatilpasning.no

Informasjon om klimatilpasning

http://www.miljodirektoratet.no/no/klimatilpasning_Norge/
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Nyttig hjelpemiddel: Miljøkommune.no

Oppgavehjelp og maler

http://www.miljokommune.no/
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Nyttig hjelpemiddel: Klimaservicesenter

Fremskaffe og formidle klimadata som 
beslutningsgrunnlag for klimatilpasning

MET, NVE og Uni Research

http://klimaservicesenter.no/
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Verktøykasse for klimatilpasning under oppbygging
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Klimatilpasset 
overvannshåndtering
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Klimatilpasning innen vann og 
avløp i kommunale planer

Hjelpemiddel i planprosesser og 
byggesaker

Integrere klimatilpasningstiltak 
for vannbransjen (VA) i 
kommunale planer

Ikke klimatilpasningstiltak 
generelt (skred, erosjon, 
bygninger, vegbygging…)

Samordning, helhet og 
tverrfaglighet
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Plannivåer

Husk revisjon av gamle planer 
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Huskeliste

Hjelpemiddel i forbindelse med utarbeidelse 
og/eller behandling/godkjenning av ulike typer 
byggesaker/ prosjektplaner

Oversikt over ulike problemstillinger som må 
avklares

Ikke lærebok - forutsetter at planleggeren selv 
oppsøker nødvendig kunnskap og kompetanse



16

Samhandling!

Samhandling!

Samhandling!

Skap en arena

Bruk huskelister

Inkluder vann og avløp på alle nivå i 
det kommunale planverket
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Veiledning til huseiere

Norskvann.no

http://norskvann.no/kompetanse/2014-04-04-10-21-42/brosjyrer
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Kommer snart:

Planlegging av åpne 
flomveger i bebygde 
områder

Håndtering av 
overvann fra urbane 
veger
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Lovutvalg for overvann

Ferdig innen 1. desember 
2015

Vurdere gjeldende lovgivning 
og rammebetingelser og 
eventuelt komme med forslag 
til endringer i regelverket
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Beskrive og vurdere

Kommunenes lovgrunnlag og 
myndighet til å gjennomføre 
og stille krav til håndtering av 
overvann i forbindelse med:

Arealplanlegging og 
byggesaksbehandling

Eksisterende bebyggelse
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Beskrive og vurdere

Kommunenes lovgrunnlag for 
å gebyrfinansiere 
overvannstiltak gjennom 
regelverket om kommunale 
vann- og avløpsgebyrer og 
eventuelle refusjonsordninger

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

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

Reguleringen av overvann 
(forurenset og ikke-forurenset) i 
forurensningsloven og 
vannressursloven. Behovet for 
klargjøring eller harmonisering 
av planlovgivningen, 
forurensningsloven, 
vannressursloven og annet 
relevant regelverk
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Beskrive og vurdere

Behov for å lovfeste 
minimumskrav/akseptabel 
risiko ved tiltak for å 
forebygge skader fra 
overvann, inkludert ved 
tilpasning til klimaendring

Andre forhold utvalget 
mener er relevante
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Vanntjenestelov?

Lag om vattentjänster Lag om allmänna 
vattentjänster

Vandsektorlov
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Hvordan står det egentlig til?
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Men store investeringsbehov

Gjenanskaffelsesverdi:             
1053 mrd kr

Ledningsnett 90 %

Huseiers anlegg  38 %

Investeringsbehov til 
akseptabel standard i dag: 
200 mrd kr

Investeringsbehov til 
akseptabel standard 2030: 
290 mrd kr
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Fornyelse av ledninger

Arbeidsgruppe ledningsnettfornyelse

1,2 % Vann - 1 % Avløp til 2040

KOSTRA 2012:

0,66 % Vann - 0,48 % Avløp
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Samarbeidsforum 
for ledninger 

i grunnen

Standarder om avstandskrav og kostnadsfordeling

Nye krav om geodata i kart- og planforskriften

Informasjonssikkerhet

Uttesting av nye SOSI-standarder for           
utveksling av ledningsdata 

Etablering av arbeid for felles innmålingsinstruks

Drøfting av nytt direktiv om bredbånd i ledninger
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Verktøykasse vannforsyning

Under utarbeidelse:

Drift og design av ozon-biofilteranlegg

Planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg

Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

Revisjon av God desinfeksjonspraksis

Norske tall for vannforbruk og lekkasjer

ROS og beredskap innen vannforsyning

Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder
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Verktøykasse avløp & slam

Under utarbeidelse:

Kartlegging av miljøgifter i slam
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Verktøykasse «sikkerhet/beredskap»

Under utarbeidelse:

Sikkerhetsstrategi for norsk VA-sektor
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Verktøykasse forvaltning

Under utarbeidelse:

Anskaffelser i vannbransjen – valg av entrepriseform

Bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene (forpr.)

Fra driftsassistanse til regional VA-assistanse

Løsningsmodeller for VA-opprydding spredt beb.
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Tilknytningsplikt

Utbedring av vannlekkasje

Utbedring av avløpsledning

Separering av avløpsledning

Utkobling av slamavskiller

Frakobling av taknedløp

Vannmåler

 www.va-jus.no

Informasjonsfoldere og 
brevmaler for
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Verktøykasse rekruttering

Mye på gang

Rekrutteringsstatus

Trainee VANN

TV-aksjonen 2014

Påvirkning av 
utdanningssyst. på 
alle nivåer
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Prosjektforslag og 
prosjektprioritering på 

www.norskvann.no
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Norsk Vanns 
kurstilbud


