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Svar på høring om NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder
Forbrukerrådet mener det er positivt at det ble nedsatt et utvalg for å se på utfordringer og løsninger for
håndtering av overvann. Endret klima med mer total nedbør og mer intens nedbør vil, ihht
Klimatilpasningsutvalget, øke utfordringene med overvann. I NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder
foreslås det mange gode og konkrete tiltak som kan brukes for å håndtere overvann på en bedre måte i
tiden framover.
Utfordringer ved overvann knyttes først og fremst til eksisterende bebyggelse. Forbrukerrådet mener det er
viktig at kommunenes plikter for forebygging og håndtering av overvann tydeliggjøres mer enn det som
skisseres i NOU 2015:16. Blant annet er det viktig at forbrukerne ikke må svi for en kommunes eventuelle
unnfallenhet i forebyggingsarbeidet. Forbrukerrådet mener det må være en rimelighet i byrdefordelingen.
De endringer i lov- og regelverk som besluttes må ivareta forbrukeren på en god måte. Det samme gjelder
for tiltak kommunene innfører for å håndtere overvann. I dette ligger det at forutsigbarhet må stå i
sentrum. Det gjelder økonomisk forutsigbarhet, men også på det planmessige.
Noen av forslagene innebærer en forskyvning av ansvar og kostnader fra kommunen til forbruker. Det er
videre vanskelig å se konsekvensen for forbruker ved noen av utvalgets forslag. Forbrukerrådet mener
derfor at det trengs sikkerhetsventiler for å sikre forutsigbarhet og rimelighet for forbrukeren. Et eksempel
på forslag der konsekvensene for forbruker er uforutsigbare er forslaget om ny § 22a i
forurensningsforskriften. Forbrukerrådet mener forbrukeren her må styrkes i
forholdsmessighetsvurderingen. Her må forutsigbarhet og rimelighet overfor forbruker sikres i større grad
enn det utvalget legger opp til. Det må tydeliggjøres hva som ligger i «samfunnsmessige hensyn».
Forutsigbarhet og rimelighet kan for eksempel sikres ved å gi tilskudd, støtteordninger el lign. Det må være
objektive kriterier for når slik støtte skal gis.
Forbrukerrådet mener at en del av forslagene til endringer i Plan- og bygningsloven, for eksempel
forslagene til § 27-6, § 18-1 og § 16-5, er utilstrekkelig utredet. Vi mener at forslagene kan få store og til
dels uoversiktlige økonomiske konsekvenser dersom de blir vedtatt. Forslagene bør utredes bedre, eller tas
ut av det videre lovarbeidet.
Forbrukerrådet støtter utvalgets forslag om at lovverk omkring leveranse av vanntjenester (vann, avløp og
overvann) samles i en egen sektorlov for vanntjenester.
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