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Kommunenes muligheter og 
utfordringer i klimatilpasningsarbeidet 

 

+ Nyheter fra Norsk Vann 
 

Av Toril Hofshagen, 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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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 hensynta 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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Vi må håndtere 
ekstreme nedbør- og 
smeltevannmengder  

Lokal overvannsdisponering 
Oversikt + plan 
Pålegg til nybygg 
Tiltak i risikosoner 

 



11 

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 
 

Metereologisk 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 noen «nyheter» 
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bedreVA 
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www.norskvann.no 
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Nye kurstilbud 
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Jus-tilbud fra Norsk Vann 
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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 TEK10 
Flomdirektivet som del av vannforskriften 
Vannforskriften: Vesentlige spørsmål vannregionene 
Forskrifter til § 32 i vegloven 
Revisjon av forskrift om organisk gjødsel 
Nasjonal biogass-strategi 
Revisjon av forskrifter til brannvernlovgivningen 
Veiledning til kulturminneloven (ledningsanlegg) 
 

 Vann, avløp og nye rettsregler 28.-29. november 
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Vannforskriften: Viktig høring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engasjer dere  
   med innspill! 
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Verktøykassa di: 
Norsk Vann prosjekt 

Full ut brukerstyrt 
Prosjektkontingent 2kr/innbygger for 2013-2015 
Nye satsingsområder for 2013-2015 

Sikkerhet og beredskap (organisering, lederskap, 
uønskede hendelser, ROS/beredskapsplaner, hva er 
tilstrekkelig sikkerhet, styring og kvalitetssystemer, 
ledningsnett) 
Rekruttering (robuste fagmiljøer, omdømme, synlig-
gjøring, utdanning, evne til å kapre de beste hodene) 
Bærekraftig VA (organisering og effektiv forvaltning, 
klimatilpasning, energi, miljøgifter, VA som ressurs) 

 
 Frist for prosjektforslag 2013: 1. oktober 
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Noen ferske verktøy (I) 
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Noen ferske verktøy (II) 
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Noen ferske verktøy (III) 
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Noen ferske verktøy (IV) 
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Noen ferske verktøy (V) 
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Mye på trappene (I) 

Fett i avløpsnett 
Dimensjoneringsveiledning for VA-
ledningsnett 
Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i 
kommunale planer 

 
Veiledning for drift av koaguleringsanlegg 
Håndbok for driftsoptimalisering av 
koaguleringsanlegg 

 
Uttesting av metode for kartlegging av 
arbeidsmiljø ved avløpsanlegg 
 

Sept 

Okt 

Nov 



32 

Mye på trappene (II) 
Arbeidet innen energinettverket  
God kommunal forvaltningspraksis på VA-
området  
Det store omdømmeløftet  
 

Investeringsbehov i vann- og 
avløpssektoren 
Erfaringer med drift og design av ozon-
biofilteranlegg 
Store anskaffelser – kontraktsformer innen 
VA-sektoren  
Tilstandskartlegging og 
fornyelsesplanlegging  
VISK (InterReg prosjekt om virus i vann) 

Des 

Jan  
2013 

Mar  
2013 
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Mye på trappene (III) 

Veiledning for valg og bruk av plastrør 
Sikkerhet og sårbarhet i 
driftskontrollsystemer 
Biostabilitet i vannledningsnettet  
Vurdering og håndtering av risiko i forhold 
til ytre miljø ved avløpsanlegg  
Løsningsmodeller for VA-opprydding i 
spredtbygde områder  
 

Stikkledninger  - ansvar og teknisk 
utforming 
Planlegging av åpne flomveger 
Veiledning for planlegging og 
dimensjonering av vannbehandlingsanlegg 

Vår 
13 

Høst 
13 
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Ny lærebok og  
ny vannkunnskap.no 
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Alle må bidra 
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VAnnforsk – viktig samarbeidsarena 
(www.vannforsk.org) 
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Velkommen til  
Norsk Vanns fagtreffuke 

Beredskap i vannforsyningen 
Gardermoen 23. oktober 

 
En synlig, attraktiv og kundevennlig VA-sektor 

Gardermoen 24. oktober 
 
Hvordan møte nye utslipps- og 
slambehandlingskrav 

Gardermoen 25. oktober 
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Andelseiere som deltar i prosjektsystemet 

  
Andelseiere som ikke deltar i prosjektsystemet 

DA-kommuner som deltar i prosjektsystemet 

DA-kommuner som ikke deltar i prosjektsystemet 

Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0) 

Er DIN organisasjon  
medlem i Norsk Vann? 
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