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Overvann –
vann som renner 
av på overflaten 
som følge av regn 
eller smeltevann 
(Forslag til ny definisjon i forurensningsloven § 21)

Illustrasjon: NVE / Bjørn Lytskjold



Målgruppe 
Kommunale og private arealplanleggere, 
plankonsulenter og saksbehandlere på 
kommunalt, regionalt og statlig nivå og 
kommunepolitikere, grunneiere og 
eigendomsutviklere

Formål
Støtte kommunen i arbeidet med å forebygge 
skader fra overvann i kommunal 
arealplanlegging (ny utbygging!)

Virkeområde
Kvantitative forhold knytta til overvann >> 
NVE skal ikke drive veiledning utover de 
kvantitative sidene ved overvann



Innhold

Overvann og prosesser knytta til overvann

Offentlig ansvar og myndighet

Hvordan ta hensyn til overvann i arealplaner

Kartlegg og utred

Anbefalt kompetanse for utredning av 
overvannsfare

Risikoreduserende tiltak



Hva bør «plan og bygg» vite om urbanhydrologi?

Foto: NVE / Knut Magne Møen



Arealplaner må kunne gi svar på tre grunnleggende spørsmål

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Illustrasjon: NVE / Deborah Lawrence



Overvann 
(pbl. 28-1 førende for plan)

TEK 17, §7-1 Generelle krav om sikkerhet mot 
naturpåkjenninger
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at 
det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller 
vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, 
byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare 
for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket.

Krav om sikkerhet

Flom i vassdrag 
(pbl. 28-1og førende for plan)

TEK 17, § 7-2 Sikkerhet mot flom



Hvilken risiko skal vi akseptere?



Anbefaling om å benytte DV til kartlegging av arealers egnethet

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet (venstre) og Oslo VAV/DHI (høyre)



Fare for bygning

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Fare for fremkommelighet

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Fare for mennesker på utomhusareal

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Kommuneplanens arealdel

• Sette av nok sammenhengende areal

• Helhetlig perspektiv

• Vis aktsomhetsområder: hensynssoner

• Planlegg trygge flomveier: hensynssoner, arealformål, overvannstrasé

• Ta med gode generelle bestemmelser: dokumentasjonskrav, 
naturbaserte løsninger

• Og bestemmelser til arealformål

• Hjemler etter pbl. og SPR listet i tabell.



Reguleringsplaner

• Hjemler etter pbl. og SPR listet i tabell

• Områdereguleringsplaner 

• Detaljreguleringsplaner

• Faren for skade fra overvann utenfor 
planområdet

• Eksempler fra Drammen og Åmot kommuner



Fare for skade fra overvann utenfor planområdet

• Vurdere planavgrensning på nytt

• Rekkefølgekrav som sikrer gjennomføring av tiltak 
utenfor planområdet før planen kan bli realisert

Illustrasjon: NVE / Susan Solbrå



Modellverktøy – kartlegging av fare og skade fra overvann



Figur 4-2.

Det finst fleire vegar til god overvasshandtering i 
arealplanar. Kommuneplanar/kommunedelplanar
for større byar med komplisert infrastruktur kan 
trenge detaljert kunnskap.

Dei stipla linjene viser at ved behov bør det 
gjerast meir detaljert kartlegging, NVE.

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet

Plansystemet er fleksibelt



Illustrasjon:
NVE / Tormod G. Hagerup

Takk for oppmerksomheten

Tormod Hagerup
torg@nve.no

Rune Bratlie
rub@nve.no



Lovproposisjon 125L (2021-2022)

§ 16-5 Grunneiers og festers rett til ekspropriasjon til 
overvannsanlegg for å oppfylle opparbeidingsplikten i § 18-1

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg, hovedledning […] samt 
hovedanlegg for overvann

§ 18-2 Vilkår for tillatelse etter § 20-2 om felles anlegg for disponering 
og avledning av overvann

§ 18-3 Refusjon for overvannstiltak etablert etter §§ 18-1 og 18-2

§ 18-5 Regler om refusjon for større hovedanlegg enn nevnt i § 18-1 



Lovproposisjon 125L (2021-2022)

§ 27-2 Sikring av grunn- og drensvann må være sikret før opp før oppføring av bygg

§ 28-3 Kommunen kan tillate forebyggende tiltak på nabogrunn.

§ 28-6 Kommunen kan ikke kreve gjenfylling av dam/brønn som er påkrevet til overvannshåndtering

Ny § 28-10 Krav til tiltakshaver om å infiltrere og fordrøye overvann i størst mulig grad, og så langt det 
er nødvendig. Kravet gjelder så langt noe annet ikke er bestemt i arealplan.  Avslagshjemmel.

Ny § 31-4 Pålegg til eier eller fester av bebygd eiendom om å sørge for forsvarlig håndtering av 
overvann på egen eiendom, forsvarlig avledning av overvann fra eiendommen eller en kombinasjon av 
disse. Gjelder kun ved avverging av fare for skade eller vesentlig ulempe. Forholdsmessighet.


