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Gjeldende rett

• Vann- og avløpsgebyr er basert på prinsippet om 
vann inn er lik vann ut

• Ikke overvannsgebyr i dag

• Ikke tillat til å føre overvann til vei uten tillatelse fra 
vegforvalter - veglova §57

• Ansvaret for vedlikehold av vei påhviler vegforvalter. 
Gårdeier har noe ansvar etter politivedtektene

• Overvann fra vei er definert som avløpsvann 

• Sluk, grøfter, stikkrenner ol. er definert som 
avløpsanlegg. 

Innebærer et ansvar med høy risiko for å komme i et 
erstatningsansvar.

• Opparbeidelsesplikt etter plan- og bygningsloven 
§18-1 



Status for 
overvannsgebyr

• St.mld 33 – Klimatilpasning

• Des 2015 - NOU 2015: 16 – forslag om 
overvannsgebyr

• Våren 2019 - Miljødirektoratet oversender et 
forslag til lovendringer for overvannshåndtering 
med deres vurderinger til departementet.

• Forslaget ligger fortsatt hos departementet

• 2020  - fortsatt uklart



NOU 2015: 16 
overvann fra 

byer og 
tettsteder

• Utvalget foreslår et overvannsgebyr - eiendommen 
er gebyrsubjekt

• Tilknytning er ikke et vilkår for plikt til å betale 
overvannsgebyr

• Gebyret skal ha en fast og en variabel del

• Den variable delen skal beregnes på grunnlag av 
avrenningsmengden fra den enkelte eiendommen

• Vegeier skal  unntas fra gebyrplikten

• Veg kan benyttes som flomvei

o Forutsatt at det er teknisk mulig

o Skal i så fall inntas bestemmelser om det i plan



Forslaget fra 
Miljødirektoratet

• Gebyret skal inkludere alle innbyggere som eier 
eiendommer, inkludert de som ikke er tilknyttet et 
kommunalt avløpsanlegg

• Tilknytning er ikke et vilkår for plikt til å betale 
overvannsgebyr. 

• Gebyret skal ha en fast og en variabel del

• Den variable delen skal beregnes på grunnlag av 
avrenningsmengden fra den enkelte eiendommen. 

• Både vegeier og parker skal være gebyrsubjektet

• Kommunen kan redusere gebyret hvis eiendommen 
benyttes til «fellesanlegg» (felles overvannsanlegg).



Miljødirektoratets 
begrunnelse for 

vegforvalters 
gebyrplikt

• Offentlig vei representerer store mengder tette flater som kan ha stor 
avrenning

• Prinsippet om at forurenser betaler 

• Eier av offentlig vei har plikt til å sikre trygg fremkommelighet for 
trafikanter. Plikten innebærer at veien må innrettes, driftes og 
vedlikeholdes på en slik måte at overvann dreneres på en trygg måte. 

• Fellesanlegg for håndtering av overvann - Kan bli aktuelt med 
hydrologiske tilpasninger slik at veien kan samle opp og avlede 
overvann på en forsvarlig måte 

• Forslag til nytt kapittel 16 i forurensningsforskriften om 
overvannsgebyr, som gir kommunen anledning til å redusere 
overvannsgebyret for eiendommer som brukes som fellesanlegg

• Høringsinstansene ønsker en nærmere avklaring av hvordan 
overvannsgebyret skal beregnes og fordeles



Hvilken 
betydning får 

det for 
veiforvalter at 

vei blir et 
gebyrsubjekt? 

• Kostnader for etablering av veier 

• Hva er en flomvei

• Skal veier brukes som flomvei og er det teknisk 
mulig?

• Hvem betaler for løsningene?

• Grensesnittet mellom Va og vei 

• Grensesnittet mellom kommunen og Statens 
vegvesen

• Ledningsforskriftens betydning

• Ansvarsbestemmelsen i forurensningslovens §24a

• Definisjonen av avløpsanlegg 

• Kostnader til erstatningsutbetalinger



Flomvei

• Etter dagens regelverk, skal vann ikke ledes ut på 
veibanen

• Utforming, dimensjonering og drift av systemer tilknyttet 
veier som skal brukes som flomvei, vil derfor kreve nye 
løsninger 

• Veiens formål som transportåre  -sikre trygg 
fremkommelighet 

-Dette vil kreve at man må omarbeide 
vegnormaler og operasjonelle krav slik at 
driftsoppgaver. 

- Krav til sikkerhet og beredskap ivaretas

• Bruk av offentlige veier som flomvei forutsetter  at ulike 
interesser samordnes og prioriteres. Ivaretas 
hovedsakelig i reguleringsplanlegging



Definisjon av 
avløpsanlegg  

NOU 2015:16

• Definisjonen av avløpsanlegg omfatter alle 
typer av anlegg for transport og behandling av 
avløpsvann, herunder anlegg for oppsamling, 
avledning og eventuelt behandling av overvann 
(overvannsanlegg). 

• En forutsetning for at åpne overvannsanlegg er 
omfattet av definisjonen av avløpsanlegg er at 
det enkelte anlegg gjennom kommuneplan eller 
reguleringsplan er særskilt definert som et 
anlegg for å samle opp og avlede overvann på 
en trygg måte, eller særskilt etablert og/eller 
konstruert for å håndtere en bestemt mengde 
overvann. 



Ansvar for vegforvalter

• Rt. 2012 s. 820: 

Store nedbørmengder kombinert med tiltettede
avløpsrister førte til at vann fra to fylkesveier rant 
ned i kjellerne til to boliger og forårsaket 
vannskader. Forsikringsselskapet krevde regress fra 
fylkeskommunen med hjemmel i 
forurensningsloven § 24a jf. § 21. Høyesteretts 
flertall (4-1) la til grunn at skadene ville ha vært 
unngått ved bedre vedlikehold av avløpene, og at 
vegeier (fylkeskommunen) derfor var ansvarlig for 
vann- og fuktskader påført de to bolighusene.



Pbl §18-1 

• Opparbeidelse av veg, vann og avløp 

• Skal det kreves eget anlegg for veidrenering 
som en forutsetning for overtakelse av vei etter 
pbl §18-1, 5 ledd

• Hjemmel? 

• Kostbart for utbygger



Oppsummering

• Det må forventes at det blir et overvannsgebyr

• Miljødirektoratet foreslår, i motsetning til 
overvannutvalget, at vei skal være et 
gebyrobjekt

• Kostnader 

• Grensesnitt 

• Betydningen for øvrig infrastruktur 

• Kostnaden og løsningen opp mot utbygger 

• Ansvaret for kommunen som vegforvalter

• At miljødirektoratet, på et så  syltynt grunnlag, 
fraviker overvannsutvalgets vurderinger 
fremstår  som underlig.


