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Overvannshåndtering i 
reguleringsplanen – hvorfor?

 Fortettingspolitikk
 Klimaendringer
 Krav om lønnsom utbygging
 Overvannshåndtering båndlegger areal –

kamp om plassen



Gangen i en privat fremmet 
reguleringssak

Anmodning om oppstart

Internt samråd avholdes: 
Kommunalteknikk melder inn 

forhold som må avklares i 
planen.

Oppstartsmøte avholdes

Forslagsstiller utreder og 
lager plan. Kommunalteknikk 

konsulteres ved behov.

Saken tas evt. opp i nytt 
internt samrådsmøte

Politisk behandling

Høring og offentlig ettersyn: 
Kommunalteknikk melder inn 

merknader til saken fra 
plangruppemøte.

Klargjøring for 
førstegangsbehandling



Internt samrådsmøte
 Ledes av Byplankontoret. 
 Hyppighet: Ukentlig
 Deltakere: Kommunens interne fagetater:
 Geoteknikk
 Støy
 Vann og avløp
 Barn og unge
 Landskap
 Renovasjon
 Veg
 mm.



VA-innspill - internt samrådsmøte
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1. Tilkn. og håndtering overvann
 Hva vet vi? - informasjonsoverføring
 Er infiltrasjon mulig?
 Kan overvann føres til bekk?
 Erosjonssikring?
 Behov for rensing?
 Fordrøyning!



1. Tilkn. og håndtering overvann
 Krav til fordrøyning



1. Tilkn. og håndtering overvann
 Krav til fordrøyning



2. Bekker og flomveger



2. Bekker og flomveger



3. Overordnet VA-plan
 Overordnet VA-plan skal følge 

reguleringsplanen til behandling



3. Overordnet VA-plan
 Hva skal planen ivareta?
 Kontrollere/vurdere kapasitet (ledningsnett, 

bekker, resipienter.  Behov for tiltak?
 Detaljplan for overvannshåndtering
 Fordrøyning, bortledning til resipient/ledn.nett.
 Avsette nødvendig areal til overvanshåndtering

 Avdekke sårbare resipienter som blir påvirket 
av reg.planen. Kompenserende tiltak.
 Forurenset overvann? Behov for rensing?
 Erosjonssikring?

 Ivareta naturlige flomveger og etablere nye 
flomveger der det er behov.



3. Overordnet VA-plan
 Hva skal planen ivareta? – forts.
 Avdekke om planen gir mulighet for åpning av 

lukkede bekkeløp. 



4. Aktuelle bestemmelser

 Før rammetillatelse skal det foreligge 
godkjent teknisk plan for vann og avløp
 Ved oppdeling i utbyggingsetapper:

1. Utarbeides forprosjekt for hele planområdet.
2. Teknisk plan godkjennes for hvert enkelt 

delfelt før rammetillatelse gis.

 Rekkefølgekrav knyttet til 
overvannshåndtering både i og utenfor 
planområdet



Gangen i en privat fremmet 
reguleringssak

Anmodning om oppstart

Internt samråd avholdes: 
Kommunalteknikk melder inn 

forhold som må avklares i 
planen.

Oppstartsmøte avholdes

Forslagsstiller utreder og 
lager plan. Kommunalteknikk 

konsulteres ved behov.

Saken tas evt. opp i nytt 
internt samrådsmøte

Politisk behandling

Høring og offentlig ettersyn: 
Kommunalteknikk melder inn 

merknader til saken fra 
plangruppemøte.

Klargjøring for 
førstegangsbehandling



Plangruppemøte
 Internmøte på kommunalteknikk
 Hyppighet: Ukentlig
 Vurdering av planmateriale som er lagt ut 

til høring / offentlig ettersyn
 Vurderer om overordnet VA-plan løser det 

VA-faglige på en tilfredsstillende måte
 Siste sjanse før kommunen/rådmannen 

overtar reg.planen og fremmer den for 
politisk behandling 



Oppfølging av overordnet 
VA-plan
 Overordnet VA-plan gir føringer til 

byggesaken
 Alle private utbygginger som involverer
 ledninger som skal overtas av kommunen,
 private fellesledninger eller
 private stikkledninger som betjener en bolig 

med fler enn 4 enheter

.... skal plangodkjennes av 
Kommunalteknikk



Takk for meg
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