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Innspill til NOU 2015/2016 om overvann i byer og tettsteder -Endringer i plandelen av PBL 

Det vises til henvendelse fra KMD v/ Magnar Danielsen av 18. januar 2018 til BNL om høring av endringer i 

plandelen av plan- og bygningsloven (PBL) foreslått i NOU 2015/2016 om overvann i byer og tettsteder. 

BNL hadde ikke fått høringsbrev i ordinær runde og ble invitert til å komme med innspill til 

endringsforslagene. I BNL har vi derfor nå kun forholdt oss til plandelen av NOUens forslag, da det 

signaliseres fra KMD at det vil komme en egen høring av byggesaksdelen etter nye utredninger.  

Foreslåtte endringer i plandelen av plan- og bygningsloven 

1. Ta hensyn til "vassdragets kapasitet" innenfor 100-metergrensen til vassdrag (§ 1-8 femte ledd) 

2. Ta hensyn til "utslippsreduksjon, og tilpasning til forventede klimaendringer"  (§ 3-1 første ledd 

bokstav g) 

3. Legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig infrastruktur  

(§ 3-1 første ledd ny bokstav i) 

4. Nytt underformål "områder for vanndisponering" (§ 11-7 annet ledd punkt 3) 

5. Åpne for planbestemmelser med krav til "avrenning" (§ 11-9 nr. 3 første punktum) 

6. Nytt underformål "avrenning" under grønnstruktur (§ 12-5 annet ledd nr. 3) 

BNLs kommentarer 

BNL ser behovet for de endringene som er foreslått i plandelen av plan- og bygningsloven og støtter 

endringene som er foreslått i ovennevnte seks punkter med noen små kommentarer. Vi har ikke uttalt oss 

om byggesaksdelen, da dette ikke var utbedt fra KMD nå, men ser at det er til byggesaksdelen at våre 

bransjer trolig vil ha flest kommentarer.  

 

Punkt 2, § 3-1 første ledd bokstav g, er en endring som åpner for å vurdere både reduksjon av 

klimagassutslipp og klimatilpasning. Det er bra, men vi mener det er behov for en bedre presisering av 

ordlyden. Ordet utslipp kan henspeile på mange forhold/typer utslipp når det står i en tekst som ikke 

direkte peker på klimagassutslippene. Det ville bli tydeligere dersom ordet utslippsreduksjon ble erstattet 

med reduksjon av klimagassutslipp. 

I samme punkt nevnes de forventede klimaendringene. Ordlyden kan stå som foreslått, men BNL vil peke 

på at det er et stykke arbeid som må gjøres for at alle som bruker planen skal være kjent med hva de 
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forventende klimaendringene vil bli. Det vil bli nødvendig med lokale framskrivninger og utvikling av 

omforente måter å beregne forventede konsekvenser av klimaendringene på.  

I det hele tatt ser vi behov for utvikling av kunnskap, beste praksis og praktiske verktøy for at endringene i 

plandelen av PBL skal komme til anvendelse på en god måte. Det er også behov for statlig samordning slik 

at plandelen blir praktisert på lik måte i hele landet. BNL og bransjene stiller seg til disposisjon for 

samarbeid om kunnskapsutvikling, verktøy og spredning av kunnskap. 

 

 

Vennlig hilsen 

Byggenæringens Landsforening 

 
 

Rannveig Ravnanger Landet 

Dir. miljø- og energipolitikk i BNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


