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Sammendrag 

Temaet flom og overvann griper inn i mange deler av en kommunes planverk og virke. Det er derfor ei 
krevende oppgave å etablere en helhetlig forvaltning av flom- og overvannsrelaterte problemstillinger i 
alt av planverk, og daglig drift og saksbehandling. Det krever strategisk og langsiktig oppfølging, og 
fortløpende prioriteringer basert på kunnskap om blant annet eget planverk, geografi, hydrologi mv. 
Dette krever også mye forskjellig kunnskap hos alle de som har befatning med temaet, både i 
kommuneadministrasjon og hos politikere, samt hos utbyggere, private grunneiere og befolkningen 
ellers. En trenger oversikt over relevante lover, forskrifter, nasjonale og regionale føringer, 
retningslinjer fra ulike hold, osv.  

Gjennom arbeidet med denne rapporten er det pekt på hvilke planer i Gran kommune som bør være 
gjenstand for revisjon på kort og lengre sikt, samt noen øvrige fokusområder. Sentralt i plansystemet, 
som et grunnlagsdokument for øvrige kommunale planer, foreslås det utarbeidet et eget dokument 
med retningslinjer for flom og overvann i Gran kommune, se figuren under. Mye av det øvrige 
planverket vil da på sikt kunne bli knyttet opp mot disse retningslinjene. Dette dokumentet 
representerer en fleksibilitet på den måten at det kan oppdateres i takt med utvikling innen fag og 
regelverk, i motsetning til mye annet planverk som vanligvis ikke revideres like ofte.  

Dernest foreslås det utarbeidet konkrete utredninger av flom og overvannsproblematikk innen de 
aktuelle geografiske områdene, enten med fokus på et tettsted, eller et vassdrag/nedbørfelt. Disse 
ramme-/tiltaksplanene må så ende opp i handlingsplaner som innarbeides i økonomiplanen og årlige 
budsjett. 

Skisse over aktuell planstruktur for å organisere og implementere planer for flom og  
overvann i det kommunale planverket. 

Inntil man har utarbeidet og vedtatt egne retningslinjer for flom og overvann i kommunen vil man måtte 
sørge for at de regler og retningslinjer som tas inn i nye planer er dekkende. Sluttbehandling av 
kommuneplanens arealdel er ei prioritert oppgave. Det er i tilknytning til arbeidet med denne rapporten 
foreslått en del retningslinjer og bestemmelser som bør vurderes å ta inn. Når man har etablert et eget 
dokument med retningslinjer for flom og overvann kan man tilpasse omfang og detaljering i 
kommuneplanens arealdel ved framtidige revisjoner.  



Oppdragsnr.: 5180141   Dokumentnr.: R-01   Versjon: D02
Strategiplan  |  Flom og overvann

n:\518\01\5180141\5 arbeidsdokumenter\53 rapporter\r-01-rev-d02.docx 2018-04-10  |  Side 4 av 21

På kort sikt (2 til 3-4 år) er det særlig kommuneplanens arealdel, retningslinjer for flom og overvann, 
samt rammeplaner/tiltaksplaner for geografisk definerte områder som vil være første prioritet. 

Framtidig, på noe lengre sikt er det flere planer som bør vurderes revidert. I uprioritert rekkefølge 
nevnes følgende: 

- Kommuneplanens samfunnsdel 
- ROS-analysen for Gran og Lunner kommune  
- Beredskapsplanen 
- Klima- og energiplanen (nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning i sept. 2018) 
- Landbruksplanen 
- Hovedplan for kommunale veger 

Kommunen selv er den som kjenner de forskjellige planer, samt egen organisasjon best. Det legges 
derfor til grunn at kommunen tar stilling til det som er gjort rede for i denne rapporten og former den 
endelige strategien for hvordan flom og overvann skal følges opp i årene framover. Det anbefales at 
kommunen tar rapporten opp til bred vurdering i egen organisasjon og legger en konkret plan basert 
på realistiske ambisjoner og kunnskap, blant annet om egen organisasjon. Et naturlig mål for en slik 
gjennomgang, vil være å benytte dette som grunnlag når den kommunale planstrategien skal 
revideres, noe som er uttalt å være nært forestående.  
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 Innledning 
Temaet flom og overvann håndteres på ulike måter i fra kommune til kommune. Det er forskjellige 
årsaker til dette. Mange kommuner har opplevd store skader, gjerne flere flomsituasjoner i løpet av få 
år, og ser at dette må høyt på dagsordenen. Med utsiktene om et stadig mer krevende klima har nå 
mange kommuner, gjerne etter påtrykk fra sentrale myndigheter, tatt tak i problematikken og gått i 
gang med kartlegging og planlegging, samt utbedringer og oppdimensjonering av stikkrenner, 
vannveger og andre anlegg for håndtering av flom og overvann.  

 Bakgrunn for planen 

Gran kommune utarbeidet en overvannsplan i 2005 for de 3 tettstedene, Brandbu, Jaren og Gran. 
Denne er utarbeidet som en sektorplan og omfatter en til dels omfattende kartlegging og oversikt over 
hva som var ansett som nødvendige overvannstiltak på dette tidspunktet. Historisk sett var Gran 
kommune tidlig ute med en slik type plan. Siden den gang har det imidlertid skjedd mye innen temaet 
flom og overvann, både faglig og særlig knyttet til et fragmentert og til dels uoversiktlig regelverk. I dag 
er det en erkjennelse innen de fleste forvaltninger om at flom og overvann må hensyntas på en 
helhetlig måte i alt av planverk, og at aktuelt personell organiseres og innehar relevant kunnskap om 
flom og overvann. 

Denne rapporten består i hovedsak av 2 deler, hvor den første omhandler relevant regelverk og 
føringer innen temaet, og en gjennomgang av aktuelle planer som kommunen har i dag. I den andre 
delen er det foreslått en grov prioritering av hva kommunen bør fokusere på i de nærmeste årene, for 
å på sikt være i bedre stand til å ivareta temaet flom og overvann. For at de enkelte planene skal evne 
å holde tritt med utviklingen innen fag og regelverk, så er helhet og fleksibilitet viktige stikkord i 
utviklingen av det kommunale plansystemet. 

Rapporten danner et grunnlag for å revidere den overordnede kommunale planstrategien og ta inn 
temaet flom og overvann i den samlede vurderingen av planbehov i årene framover. Arbeidet med 
denne rapporten er således et første, innledende steg på overordnet nivå på vegen mot det som etter 
hvert ender opp i konkrete handlingsplaner med aktuelle tiltak. 

Kommunen har gjennom flere års arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel fått 
tilbakemelding fra regionale myndigheter om at flom og overvann må innarbeides. Parallelt med 
utarbeidelsen av denne rapporten er det arbeidet med forslag til bestemmelser og retningslinjer til 
arealdelen, i tillegg til at det er utført sårbarhetsvurderinger for utvalgte vassdrag. 
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 Formål og målsetting 

Formålet med dette strategidokumentet er å danne grunnlaget for ivaretakelse av flom og 
overvannsrelaterte problemstillinger i den kommunale planleggingen, både gjennom utarbeidelse av 
nye planer i Gran kommune og revisjon av eksiterende. 

Målsettingen for arbeidet er å bidra til at det blir etablert en helhetlig forvaltning av flom- og 
overvannsrelaterte problemstillinger i kommunen. Det er derfor viktig å; 

- skaffe oversikt over relevant grunnlagsmateriell (lover, forskrifter, nasjonale og regionale 
føringer, retningslinjer fra ulike hold, osv.). 

- vurdere hvilke planer som bør være gjenstand for revisjon (på kort og lengre sikt). 
- vurdere eventuelle behov for nye planer. 

Et viktig poeng er også hva flere og flere kommuner erkjenner, det at flom- og overvannshåndtering 
kun er én del av en helhetlig vannforvaltning. Sentrale tema er også vannets kretsløp, vannbalanse, 
biologisk mangfold, økologi, klima, og forurensning. 

ATTRAKTIVE OG KLIMAVENNLIGE BY- OG TETTSTEDSOMRÅDER 

Siden veksten i byer og tettsteder i stor grad vil skje gjennom transformasjon og fortetting, er det 
særlig viktig å bevare naturverdiene og mulighetene for friluftsliv i nærmiljøet. Det er også viktig at 
utbyggingen ikke skaper mer sårbarhet for naturhendelser og klimaendringer. Sammenhengende 
grønnstruktur og åpne vannveier i og rundt norske byer og tettsteder bidrar til naturmangfold, 
opplevelser, kunnskap og livskvalitet, og kan dempe effektene av klimaendringer. 

Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele 
befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til 
områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. 

(Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015) 
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 Krav og føringer 
Flom og overvann som tema berører flere sektorer og ulike aktører. Det kreves derfor samarbeide på 
tvers av forvaltningsnivåer, myndighets- og ansvarsområder for å oppnå en helhetlig og samordnet 
forvaltning innen de enkelte nedbørfeltene. 

I det etterfølgende er det listet en del krav og føringer som de ulike aktørene er ansvarlig for, eller er 
forpliktet til å forholde seg til. Dette er ikke en uttømmende opplisting. På tross av kompleksitet og 
omfang av relevante krav og føringer osv., så har det vært et mål å holde dette dokumentet i kortest 
mulig form.  

 Lover og forskrifter 

 Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) 
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 
 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 
 Lov om vegar (Veglova) 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
 Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) 
 Naturskadelovgivningen 
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
 Lov om vassdragsreguleringer (Vassdragsreguleringsloven) 
 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 
 Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) 
 Forskrift om rammer for vannforvaltning (Vannforskriften) 
 Forskrift om konsekvensutredning 

 Nasjonale føringer 

 NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder 
 NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring 
 Klimatilpasningsmeldingen, Stortingsmelding 33. 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, T-1497 (juni 2011) 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (juni 2015) 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (sept. 2018) 
 Rundskriv H-5/18, Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling (KMD okt 2018) 

§ 27-2.Avløp (pbl.) 
…Før oppføring av bygning blir godkjent, skal 
avledning av grunn- og overvann være sikret.
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 Regionale føringer 

 Direktiv 2000/60/EC (Vanndirektivet) 
 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021 
 Regional plan for Hadeland 2015 – 2021 
 Klimaprofil for Oppland, Norsk Klimaservicesenter: 

Kort oppsummert 
 Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og 

hyppighet. Det vil føre til mer overvann. Det forventes også flere og større 
regnflommer, spesielt i små og bratte vassdrag. 

 Skred: faren for jord-, flom- og sørpeskred øker med økte nedbørmengder. I varmere 
og våtere klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. 

 Lokale (kommunale føringer) 

 VA-norm for Toten, Hadeland og Land 
(Kommuner: Vestre Toten, Østre Toten, Gran, Lunner, Søndre Land og Nordre Land) 

 Sanitærreglement for Gran kommune med tilhørende Standard abonnementsvilkår for vann 
og avløp (www.va-norm.no) 

 Overvannsplan for Brandbu, Jaren og Gran (se eget kapittel) 
 Flomsonekart – Delprosjekt Brandbu og Gran, NVE 5/2007 

Kommunale planer er omhandlet i eget kapittel. 

 Andre føringer 

I tillegg til den type krav og føringer som er listet over, så finnes det mye annet materiale om temaet 
flom og overvann. Det er mange ulike veiledere, norske standarder, bransjestandarder, osv. Dette er 
ikke listet opp i denne rapporten, men vi nevner NVE sine veiledere, som på mange måter er sentrale i 
forbindelse med tema om flom, men også for overvann og arealplanlegging. Gjennom NIFS-prosjektet 
ble det utarbeidet et omfattende materiale (se www.naturfare.no). Norsk Vann sine rapporter 
omhandlende overvannsproblematikk kan også nevnes, selv om enkelte begynner å bli noen år gamle 
nå. 

NVE har på sine internettsider en oversikt over aktuelle verktøy for å ta hensyn til flom og skred i 
arealplanleggingen; https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. 

På nevnte nettsted listes det opp (med kort omtale og link) aktuelle NVE veiledere, retningslinjer, 
sjekklister og faktaark. 

Miljødirektoratet har gitt ut en egen veileder (M100-2014) om planlegging av grønnstruktur i byer og 
tettsteder. Denne poengterer betydningen av kommuneplanens arealdel som viktigste plannivå for å 
bevare og videreutvikle den overordnede grønnstrukturen.  

Miljødirektoratet har ellers mye veiledningsmateriell for arealplanlegging generelt, samt for utforming 
av retningslinjer og bestemmelser med henvisning til hvordan enkelte kommuner har gjort det. 
Forskjellig veiledningsmateriell er å finne på www.miljokommune.no og www.klimatilpasning.no. 
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 Eksisterende planer 
I arbeidet med å vurdere et framtidig, helhetlig kommunalt planverk, er det foretatt en gjennomgang av 
kommunens eksisterende planverk. Hovedfokuset har vært på hva som er tatt inn av flom- og 
overvannsrelatert stoff. Kapittel 3.1 tar for seg den kommunale planstrategien fra 2016, og øvrige 
aktuelle planer i de påfølgende kapitlene. 

Arbeidet er utført med følgende som underlag: 

- Den kommunale planstrategien vedtatt 2016-09-22 
- Informasjon som har vært tilgjengelig på kommunens hjemmeside 
- Opplysninger gitt i oppstartsmøte med kommunen 2018-03-20, med tillegg av noe 

dokumentasjon som ble ettersendt, deriblant høringsutkast av kommuneplanens arealdel etc. 

 Kommunal planstrategi 

Status: Vedtatt av kommunestyret 2016-09-22.  

Den kommunale planstrategien er et kortfattet dokument som oppsummerer planhistorien i kommunen 
og status for de kommunale planene pr. april 2016. Den omhandler hvilket planbehov kommunen ser 
for seg i perioden 2016-2019. 

Et utdrag fra planstrategien av planer som har relevans for flom og overvann følger under, gruppert 
tilsvarende som i den kommunale planstrategien: 

Pågående planarbeider: 

- Kommuneplanens arealdel 
- Områdereguleringsplan for Brandbu sentrum 

Planer som er vedtatt igangsatt: 
- Klima og energiplan, revisjon 
- Kommunens vegplan, revisjon 

I egen tabell er det listet opp følgende planer: 

- Strategisk viktige planarbeider: 
- ROS-analyse, revisjon av felles plan for Gran og Lunner 
- Landbruksplan for Hadeland 

Viktige sektorplaner: 
- Hovedplan for vann og avløp 

Planer for administrativ utvikling: 
- Kompetanseplan 

Områdereguleringsplaner: 
- Områdereguleringsplan for del av Gran sentrum 
- Områdereguleringsplan for Jaren sentrum 
- Områdereguleringsplan for Ringstad 
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 Kommuneplanen 

 Kommuneplanens samfunnsdel 

Status: vedtatt juni 2015 

Dagens samfunnsdel baserer seg på den kommunale planstrategien som ble vedtatt av 
kommunestyret høsten 2012. Planstrategien ble fulgt opp i 2013 med behandling av planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I begge disse dokumentene er det skissert 3 
hovedutfordringer for Gran kommune, hvor den ene omhandler; 

samordnet areal- og transportplanlegging og klimautfordringer, med de 3 punktene; 

- Et bærekraftig Gran 
- Kommunal infrastruktur 
- Ekstern infrastruktur: Rv. 4 og Gjøvikbanen 

I planen er det fokus på fortetting og ytterligere bebyggelse i allerede bebygde områder. Dette er i tråd 
med sentrale føringer, og er viktig å merke seg i forhold til temaet flom og overvann. 

En egen del omhandler samfunnssikkerhet og beredskap. Her er det blant annet pekt på utfordringer 
med naturhendelser som skred, flom og ekstremvær. Det er videre fokusert på viktigheten av tiltak for 
å forebygge uønskede hendelser, samt effektivt å kunne håndtere hendelser og situasjoner som truer 
liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier. Det er også poengtert at et oppdatert planverk for 
kriseberedskap og gode ROS-analyser, samt jevnlige øvelser med kriseledelse og kommunale 
virksomheter er de viktigste tiltakene for god kriseberedskap. 

Avslutningsvis i kapittelet om samfunnssikkerhet og beredskap er det sagt følgende: 

Arealplanlegging er et sentralt verktøy for å sikre infrastruktur og boliger mot uønskede hendelser. 
Både Brandbu og Gran sentrum er områder som er utsatte for flom. I Gran er det gjennomført fysiske 
tiltak mot flom. Det viktigste fysiske tiltaket for å styrke samfunnssikkerheten i Gran kommune vil være 
å få gjennomført flomforebyggingstiltakene for Brandbu sentrum. Det vil også være viktig å kartlegge 
sidebekkene i Viggadalen i forhold til flomrisiko. 

 Kommuneplanens arealdel 

Status: Gjeldende plan er fra 2011. 

Denne er for tiden under revisjon og har vært på 3. gangs høring. Her har det vært fremmet 
innsigelser bl.a. mht. flom- og overvann. Dette omtales ikke nærmere i dette kapitlet, men tas opp i 
kapittel 4 (Planbehov). 

 ROS-analyse for Gran og Lunner kommune  

Status: Behandles i 2018 

Gran og Lunner kommuner satte i gang med revisjon av Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
for Gran og Lunner kommuner i 2017. Denne skal erstatte ROS-analysen som ble vedtatt i 2012, som 
er for alle tre Hadelandskommunene. Analysen fra 2012 omfattet blant annet naturhendelser. 
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 Beredskapsplan 

Status: ikke oppgitt 

I forbindelse med gjennomgangen av kommunens eksisterende planer er ikke beredskapsplanen 
gjennomgått spesielt. Dette betyr ikke at beredskap ikke er viktig, tvert imot, det er en meget viktig del 
av den totale og helhetlige innsatsen hos en kommune. Det er imidlertid uttalt at planen i mindre grad 
fokuserer på flom og overvann. 

I den regionale planen for samfunnssikkerhet og beredskap 2018 – 2021, og risiko- og 
sårbarhetsanalyse for Oppland fylke er det omtalt hvilke forventninger det er til kommunen mht. 
beredskap: 

«Kommunen har som sagt et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet 
– enhver krise, uansett hvor stor, skjer faktisk i en eller flere kommuner – dessuten vil hendelser der 
redning ikke er et tema gjøre at ansvaret for håndteringen ikke faller på politiet/LRS og dermed er det 
ofte kommunen som får primæransvaret. Dette ansvaret kan ivaretas ved at kommunen lager en 
beredskapsplan som et minimum inneholder en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, 
ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. 

Kommunen skal videre opprettholde tilnærmet normal samfunnsfunksjon og tjenesteytelse, spesielt 
funksjoner som har betydning for innsatsen, under alle typer uønskede hendelser. For eksempel skal 
egentlig ikke barnehager, skoler, vannverk, eldreomsorg og lokal infrastruktur bli satt ut selv om det 
inntreffer en krise i kommunen.» 

Temaet flom og overvann er høyst relevant i en slik sammenheng som en av farene som er vel så 
sannsynlige som mange andre potensielle farer en kommune må være forberedt på å håndtere. 

 Klima- og energiplan 

Status: Vedtatt i 2018  

Planen er et samarbeide mellom Gran, Lunner og Jevnaker. Planens periode er oppgitt å være 2018 – 
2022. 

Planen fokuserer på klima hovedsakelig avgrenset til temaene energi og klimagassutslipp. Dette er i 
tråd med tidligere retningslinjer. Nye statlige retningslinjer omhandler også klimatilpasning, inkl. flom 
og overvann (Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, sept. 2018). 
Disse vil naturligvis gjelde ved neste revisjon av den kommunale planen.  

 Hovedplan for kommunale veger 

Status: vedtatt november 2006 

Planen er utarbeidet som kommunedelplan, med planperiode 2007 – 2010. Den omhandler drift og 
vedlikehold, samt beredskap for kommunale veger. 

Det er sagt i planen at overvannssystemer og stikkrenner skal vedlikeholdes på en slik måte at disse 
ikke skaper uheldige materielle og økonomiske problemer for det vegnett det skal betjene, eller for 
kommunens innbyggere og deres eiendommer. 

I planen er det sagt at kommunen besitter ca. 100 kilometer med overvannsledninger og stikkrenner. 
Deler av dette systemet har nådd en slik alder og er av en slik kvalitet at det er nødvendig med egne 
vedlikeholdsmidler. Innsatsen med vedlikehold av dette systemet er økt, men må økes ytterligere. 
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Videre er det pekt på at slett vedlikehold av grøfter fører til at i utgangspunktet “gode” veger forfaller 
raskt og må totalrehabiliteres for i hele tatt å kunne settes i driftsmessig god stand. 

Kommunen har vaktordninger, som gjør at en kan rykke ut når som helst om det skulle oppstå kritiske 
situasjoner som medfører behov for tiltak på vegnettet. 

 Landbruksplan for Hadeland 

Status: vedtatt i 2018 

Planen omhandler blant annet tema som miljø og klima, eksempelvis utslipp av næringsstoffer til 
vassdrag. Det er gjort undersøkelser av bekker i forbindelse med oppfølging av EUs vanndirektiv på 
Hadeland, som viser at mange vassdrag ikke har tilfredsstillende vannkvalitet. 

Videre omtales forholdet til skjøtsel i tilknytning til vassdrag (kantvegetasjon), betydningen av 
kulturlandskapet på Hadeland, erosjon, og utfordringene som vil komme med et endret klima med 
endret nedbørsmønster. 

Ett av hovedmålene er å jobbe for et mest mulig miljø- og klimavennlig landbruk, hvor det også 
fokuseres på tiltak for å redusere erosjon og avrenning til vassdrag. I handlingsplanen er det listet 
tiltak som er knyttet opp mot dette, deriblant: 

- Stimulere til endret jordbearbeiding 
- Økt bruk av grasdekte vannveger 
- Stimulere til riktig skjøtsel av kantsoner langs vassdrag 

 Hovedplan vannforsyning og avløp  

Status: vedtatt i september 2011 

Planen er utarbeidet som kommunedelplan for perioden 2011 – 2020. Her er overvannshåndtering 
omtalt i kapittel 10.3 (Løsninger for overvannshåndtering), med henvisning til Overvannsplan for 
Brandbu, Jaren og Gran. 

I nevnte kapittel (10.3) er det vist til prinsipper for overvannshåndtering, som også i stor grad 
vektlegges i dag. Dette er blant annet helhetlig overvannshåndtering med fokus på å unngå 
bekkelukkinger, lokal overvannshåndtering, konsekvenser ved utbygging og fortetting, flomveier, 
bekkeåpning og samordning med arealplanleggingen. 

For øvrig tar planen for seg de forurensningsmessige sidene ved avløpshåndteringen. 

HADELAND skal i 2030 ha: 

 et levende og vakkert kulturlandskap 
 et landbruk på lag med miljøet 
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 Overvannsplan for Brandbu, Jaren og Gran 

Status: vedtatt i 2005 

Få kommuner hadde i 2005 en like omfattende plan for overvannshåndtering. Det har imidlertid vært 
en rivende utvikling innen regelverk og retningslinjer siden planen ble laget. Kartleggingsarbeidet som 
ble utført har imidlertid fortsatt stor verdi.  

Som grunnlag for arbeidet med flom og overvann i 2018 har kommunen laget en oversikt over kjente 
skadepunkter, samt også kontrollert dimensjoner på et utvalg stikkrenner. Dette er brukt i forbindelse 
med flomberegninger og sårbarhetsvurdering av et utvalg sidevassdrag/bekker. 

Fra resymeet i overvannsplanen sies det at planarbeidet har bestått i følgende: 

- Gjennomgang og registreringer av eksisterende overvannsanlegg i samarbeid med 
kommunen med hovedvekt på å lokalisere steder der det er problemer med anleggene. 
Rapportering av grunnlaget fra registreringene slik at det kan legges inn i kommunens 
ledningskart. 

- Nærmere vurdering av overvannsystemet i områder der det er registrert problemer og /eller er 
behov for å sanere det kommunale VA-ledningsnettet.  

- Vurdering av overordnede overvannsløsninger i områder der det er planlagt utbygging, evt. 
aktuelt med vesentlig fortetting. 

Tiltakene som er foreslått i planen er delt i følgende typer tiltak: 

- Tiltak på eksisterende overvannsystem (høyt prioriterte tiltak). 
- Overvannstiltak i forbindelse med sanering av spillvannsledninger, evt. vannledninger. 
- Tiltak for å tilrettelegge overvannsystem for utbygging av nye områder. 
- Tiltak på eksisterende overvannsystem (lavere prioriterte tiltak).

De mest omfattende tiltakene er sagt å være: 

- Oppgradering av eksisterende bekkelukkinger i Marka området i Brandbu, stikkrenner ved 
Haugsbekken, Jaren og ved Hovsbekken/Hovsgutua Gran 

- Nye overvannssystemer i forbindelse med sanering av ledningsnettet på Jaren, hovedsakelig 
på østsiden av Rv 4. 

- Ny overvannsledning for å overføre den øvre delen av nedslagsfeltet til Trulserudbekken til 
Skjerva. Gjennomføres i forbindelse med sanering av spillvannsledninger. 

 Sårbarhetsvurdering av utvalgte bekker 

I arbeidet med rapporten er det også utført en grov sårbarhetsvurdering av et utvalg bekker/vassdrag 
som drenerer ned til Vigga fra øst. Flomberegninger er sammenholdt med teoretiske kapasiteter på 
enkelte stikkrenner. Resultatene viser at det generelt er manglende kapasitet. Erfaring tilsier at 
erosjon og massetransport gjerne representerer en like stor risiko som manglende hydraulisk 
kapasitet. Samlet sett er disse bekkene derfor å betrakte som svært sårbare. 

 Kommunedelplan for Gran sentrum 

Status: Reviderte bestemmelser og retningslinjer vedtatt 12. nov. 2013 

Da lokalisering av nytt helsehus i Gran sentrum skulle avgjøres ble det i 2013 arbeidet med en 
revisjon av kommunedelplan for Gran sentrum. 

I planen foreligger det egne temakart for grønnstruktur m/turveger og for flom. 
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 Planbehov 
Denne rapporten går ikke i detalj på løsninger og vurdering av aktuelle tiltak. Vi vil innledningsvis rette 
fokuset mot ett av hovedtemaene i plan- og bygningsloven og planlegging på overordnet nivå. I denne 
sammenheng handler dette om grønnstruktur og mer spesifikt hvilken betydning arealbruk har på 
vassdragene våre. 

Byer og tettsteder ligger naturlig nok ofte ved vann, eller vassdrag. Bebyggelsen ligger gjerne der hvor 
vassdragene tidligere flommet ut over de vassdragsnære arealene. Erkjennelsen om at vannet trenger 
denne plassen blir vi minnet om når de intense nedbør- og avrenningssituasjonene oppstår. I det 
framtidige klimaet vil vi stadig oftere bli minnet om dette. Figur 1 illustrerer hvilke konsekvenser det har 
for vassdragene våre å ta i bruk de vassdragsnære arealene som by- og tettsedsområder. Figuren 
fokuserer på de miljømessige konsekvensene, men er like aktuell som illustrasjon mht. konsekvenser 
for flom og overvann. 

Figur 1. Prinsippskisse fra Uni Research notat 3/2017; Mer miljøvennlig erosjonssikringstiltak. Notatet fokuserer 
hovedsakelig på miljømessige konsekvenser ved ulik nedbyggingsgrad av de vassdragsnære arealene. Se 
original figurtekst. 
Skissen er like aktuell som illustrasjon mht. konsekvenser for flom og overvann. 
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 Plansystem - prinsipp 

På kort sikt er det mest sentrale, og presserende å sørge for sluttbehandling av kommuneplanens 
arealdel. Med henblikk på etablering av et helhetlig planverk som tar inn i seg relevante tema innen 
flom og overvannsproblematikk, så er dette samtidig en utfordring. Det vil være ønskelig å ikke 
detaljere for mye i kommuneplanen, men heller legge de mer faglige og detaljerte retningslinjene 
knyttet til flom- og overvann i et eget dokument (se Figur 2). Dette vil føre til en lettere og mindre 
omfattende prosess å holde retningslinjer oppdatert og aktuelle og i takt med den stadige utviklingen 
innen faget i årene som kommer. Flere direktorat og departement har varslet lov- og 
forskriftsendringer i tida framover. Dette som en følge av NOU 2015/16 fra Overvannsutvalget. Det er 
derfor viktig med et planverk som enkelt kan revideres og være relevant. 

Figur 2. Skisse over aktuell planstruktur for å organisere og implementere planer for flom og  
overvann i det kommunale planverket. 
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 På kort sikt 

For å implementere tema knyttet til flom og overvann i det kommunale plansystemet er det på kort sikt 
særlig 3 planer som peker seg ut, og som det bør tilstrebes å revidere/utarbeide i løpet av de 
nærmeste 2 til 3-4 år. En kommune må imidlertid balansere mange ulike hensyn og må se dette i 
sammenheng med hva som både er ønskelig og realistisk. Disse vurderingene vil det være naturlig for 
kommunen å gå inn på når den kommunale planstrategien skal revideres. Innspillene her danner 
således et grunnlag for arbeidet med ny planstrategi. 

PRI 1: Kommuneplanens arealdel 
PRI 2: Retningslinjer for flom og overvann (generelle, som gjelder for alt av 
planverk/geografi) 
PRI 3: Oversikts-/tiltaksplaner (rammeplaner) for geografisk definerte områder 

o Brandbu 
o Jaren 
o Gran 
o Vassdrag/nedbørfelt 

I kommuneplanens samfunnsdel behandles viktige samfunnsmessige hensyn. Her legges føringer og 
rammer for den øvrige planleggingen i kommunen. Ved neste rullering bør flom og overvann være en 
naturlig del å implementere. Prioritering av samfunnsdelen vil være et resultat av flere sentrale 
planhensyn i kommunen som må avveies og vurderes samlet. 

Prioritet 1: 

Hovedfokus på kort sikt er kommuneplanens arealdel. Som del av strategiarbeidet i 2018 er det gitt 
innspill på temaet Naturfare. Dette som grunnlag for utforming av bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel. For å tilrettelegge for et framtidig, helhetlig plansystem innen tema flom og 
overvann, så foreslås det i denne omgang å ta inn noe mer utfyllende og detaljerte bestemmelser og 
retningslinjer (omtalt i kapittel 4.1, om dilemmaet mht. framtidig planstruktur).  

Det vil være avgjørende for kommunen å unngå at en bygger seg inn i ytterligere problemer gjennom 
eksempelvis fortetting og bygging (for) nært vassdrag. Samtidig må planlegging og utbygging også 
hensynta økte nedbørmengder i et framtidig klima. Grønnstrukturer er helt sentrale i så måte, og 
representerer ett av de viktigste «verktøyene» for å sørge for at vannet har nødvendig plass. I den 
regionale planen for Hadeland er det skissert en overordnet grønnstruktur for regionen. I 
kommunedelplan for Gran foreligger egen plan (temakart?) for grønnstruktur. Det faller naturlig av 
flere grunner å se vannhåndtering og ulike type vassdrag i sammenheng med grønnstrukturen.  

Kulturlandskapet på Hadeland og Gran er framhevet som karakteristisk, og en kvalitet for både 
regionen og kommunen. Vann og vassdrag er helt sentrale element i kulturlandskapet. Det framstår 
derfor som helt sentralt å styrke fokuset på den grønne strukturen i arealplanen. Fokusområder her 
bør således være å ivareta eksisterende grøntdrag, og legge til rette for opparbeiding/etablering av 
sammenheng i grønnstrukturer. En bør se grønnstruktur i sammenheng med vassdrag og 
vannhåndtering. Et plangrep som bør vurderes er å knytte den overordnede grønnstrukturen i regional 
plan for Hadeland sammen med vassdrag som Vigga. Her bør en med utgangspunkt i de ulike 
sidevassdragene forsøke å legge til rette for grønne korridorer fra de høyereliggende områdene og 
ned mot Vigga. Dersom det ikke anses som formålstjenlig å innarbeide ytterligere fokus på 
grønnstruktur i nåværende revisjon, så vil vi anbefale å prioritere en egen temaplan for dette. 
Alternativt kan det vurderes å se dette arbeidet i sammenheng med den videre planleggingen av flom 
og overvann for de ulike geografiske områdene og/eller retningslinjer for flom og overvann. 

 Utføres i nær framtid (2019)  
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Prioritet 2: 

Det anbefales å utarbeide et selvstendig dokument som tar for seg retningslinjer for flom og overvann i 
kommunen. Dette dokumentet tenkes å være grunnlaget for alt arbeid med flom og overvann, fra 
overordnet planlegging til utførelse og drift. Retningslinjene vil bli sentrale mht. de «geografiske 
planene», samt ved utarbeidelse og revisjon av kommunedelplaner og nye reguleringsplaner. 
Retningslinjene vil også være sentrale i det langsiktige og kontinuerlige arbeidet som bør igangsettes 
så snart som mulig med å oppgradere dagens vannhåndteringsanlegg.  

Et mest mulig fullstendig, oppdatert, og tilgjengelig kartgrunnlag er viktig for all planlegging. Med 
henblikk på å ikke bygge seg inn i ytterligere problemer, gjennom fortetting og utbygging i nye 
byggeområder, er det derfor avgjørende å ha helhetlig oversikt over vassdragssystemene. 
Erfaringsmessig er det mange mindre bekker, typisk flombekker og grøfter, som i mindre grad går 
fram av dagens kartverk og databaser. Spesielt er det viktig å ha oversikt over dimensjoner og tilstand 
på stikkrenner. Det bør derfor legges en plan for dette arbeidet, og opplysningene må stedfestes 
digitalt, gjerne i NVDB (nasjonal vegdatabank) og/eller i kommunens eget GIS-verktøy. Den allerede 
utførte kartleggingen, som ble utført i forbindelse med overvannsplanen i 2005, er et godt 
utgangspunkt for dette arbeidet. Verifisert informasjon bør inn i kartverk/databaser. 

 Arbeidet bør fortrinnsvis utføres/startes opp i løpet av 2019. 

Prioritet 3: 

I etterkant (eller i sluttfasen) av utarbeidelsen av retningslinjene anbefales det å ta for seg de ulike 
geografiske områdene etter en prioritering basert på behov (størst utfordringer med vannhåndtering/ 
skader) og høyest utbyggingsaktivitet. Her kan en vurdere å utarbeide egne rammeplaner for flom og 
overvann for definerte vassdrag/nedbørfelt/steder. Kunnskapen man opparbeider gjennom 
utarbeidelse av disse planene må man i neste omgang innarbeide ved revisjon av de aktuelle 
arealplanene, samt øvrig aktuelt planverk. Slik vil man innarbeide et stadig bedre kunnskapsgrunnlag i 
de kommunale planene. Dette er i tråd med prinsippene om aktsomhetsområder og fareområder i 
kommuneplanens arealdel. På sikt vil dermed en stadig mindre del av nødvendig utredning av temaet 
flom og overvann være overlatt til reguleringsplanfasen. Dette vil også skape større forutsigbarhet for 
utbyggere. 

Det avgjørende ved utarbeidelse av slike rammeplaner er at man betrakter hele nedbørfelt samlet, slik 
at man ser helheten både med hensyn til risiko og årsakssammenhenger, samt aktuelle 
tiltak/løsninger. Det samme gjelder hensynet til etablering av et felles sett med retningslinjer. I disse 
geografiske planene bør det legges særlig vekt på risikovurderinger knyttet til vann på avveie. Dette 
har skapt store utfordringer med omfattende skader de senere år, og er et typisk eksempel på 
resultatet av intensiv korttids nedbør, som en kan forvente økt hyppighet av i årene som kommer. 

Å utarbeide retningslinjene samtidig med revisjon av en arealplan (geografiske område) kan også 
vurderes. Dette vil gi den synergien at en både får gjennomgått den aktuelle arealplanen med hensyn 
til aktuelle tiltak, og i større grad kan målrette og tilpasse retningslinjene til aktuell problematikk. 

I kommuneplanen må kjente aktsomhets- og fareområder inn på arealplankartet (omtalt under prioritet 
1), med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. En har en del kunnskap i dag gjennom blant annet 
eksisterende overvannsplan, avrenningsanalyser, og skadekartlegging. Men, det er først når en tar for 
seg de ulike geografiske områdene at man får en mer helhetlig og nærmere oversikt.  

Det er også først når en har gjort disse geografiske planene at man har grunnlag for å stille konkrete 
krav til flom- og overvannstiltak, og til å sette av nødvendig areal til tiltak i nye reguleringsplaner. Det 
er også først på dette stadiet at kommunen vil kunne inngå målrettede utbyggingsavtaler med private 
utbyggere og gjennom dette sikre bidrag til finansiering av flom- og overvannstiltak. 

 Den første rammeplanen/tiltaksplanen for et geografisk område/vassdrag/nedbørfelt, bør 
gjennomføres innen 2 til 3 år 
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 Framtidig/på lengre sikt 

Planer som bør vurderes revidert på noe lengre sikt (i uprioritert rekkefølge): 

- Kommuneplanens samfunnsdel 
- ROS-analysen for Gran og Lunner kommune  
- Beredskapsplanen 
- Hovedplan for vann og avløp 
- Klima- og energiplanen (nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning i sept. 2018) 
- Landbruksplanen 
- Hovedplan for kommunale veger 
- Kompetanseplan 

Når retningslinjer for flom og overvann er på plass, og de viktigste geografiske områdene er utredet 
nærmere, vil en ha et godt grunnlag for å ta inn relevante tema om flom og overvann i det øvrige 
planverket i kommunen. Eksempler på planverk som er viktig å knytte opp mot temaet er eksempelvis: 

- samfunnsdelen av kommuneplanen 
- den overordnede ROS-analysen for kommunen 
- beredskapsplanen 
- hovedplan for vann og avløp 

Når klima- og energiplanen skal revideres neste gang må man med de nye statlige 
planretningslinjene inkludere klimatilpasningstiltak, herunder hensynet til flom og overvann. Den nylig 
vedtatte klima og energiplanen peker på de utfordringer som typisk små og mellomstore kommuner 
har med hensyn til å bygge opp kompetanse innen klima- og energiarbeid. Erfaring fra andre 
kommuner tilsier at dette gjelder i minst like stor grad innen tema flom og overvann, i både små og 
store kommuner/byer. Det bør derfor være en målsetting å styrke kompetansen innen temaet. 

 Landbruksplanen 

Denne rapporten har ikke til hensikt å gå i detalj, men fangdammer i landbruket nevnes likevel, siden 
dette er et tiltak som peker seg ut som særlig aktuelt å ta inn i landbruksplanen.  Fangdammer er en 
type tiltak som vil kunne tjene flere formål - både redusere avrenning (forurensning) og redusere flom. 
En reduksjon i flom vil i neste omgang også redusere erosjon og dermed avrenningen med tap av 
næringsstoffer og matjord. Særlig i Hedmark og Romerike var det en periode hvor det ble anlagt 
mange slike dammer (omkring 1000 stk.) mht. forurensnings-/avrenningsproblematikk og biologisk 
mangfold. 

En annen problemstilling som bør vurderes omtalt spesielt i landbruksplanen er bygging og drift av 
skogsbilveger. Denne type veger (veger i landbruket) er ikke underlagt regelverket i pbl. slik 
anleggstiltak i øvrige sektorer er. Koblingen mot de generelle retningslinjene for flom og overvann 
(omtalt under prioritet 2) vil være sentralt her. Det er for øvrig svært viktig at kommunen 
(landbrukskontoret) har kunnskap om de aktuelle nedbørfeltene. Som oftest handler dette om 
nedstrøms konsekvenser, da landbruksvegene gjerne ligger som avskjærende elementer oppstrøms 
bebyggelse, tettsteder, samt infrastruktur. Begrepet vann på avveie er derfor svært sentralt i 
risikovurderinger. Ulike dreneringstiltak kan også avstedkomme uante konsekvenser. De geografiske 
planene vil danne et viktig kunnskapsgrunnlag her, sammen med den tilgjengeliggjorte kunnskapen 
om bekker/flombekker og andre dreneringsveier/-tiltak i digitalt kartverk. 
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 Hovedplan veg 

Foruten vassdragene selv (og evt. rørsystemer) er vegene det mest fremtredende elementet i de ulike 
nedbørfeltene. Veger avskjærer og leder vannet, både planlagt (ved normalvannføring) og ikke 
planlagt (ofte under flom). For hovedplan veg vil det være avgjørende å knytte retningslinjer og 
regelverk, samt tiltak til den funksjon som vegen skal ha mht. vannhåndtering. Dette må baseres på 
en helhetlig og detaljert planlegging som naturlig vil være en del av de geografiske flom og 
overvannsplanene.

 Plantyper og revisjon 

Det kan vurderes nærmere om det er hensiktsmessig, eller behov for å beholde de ulike fagplanene 
som kommunedelplaner. En kan vurdere om det er aktuelt å revidere disse som sektorplaner, eller 
temaplaner. Det er også andre tema enn kun flom og overvann som vil være med å avgjøre hva som 
er hensiktsmessig her. Det forefinnes gode eksempler på at vannrelaterte planer er knyttet sammen i 
én kommunedelplan, slik som Asker kommune nylig har gjort. Det er viktig å se helheten og knytte de 
forskjellige planene sammen. Her må derfor personer i de ulike fagavdelingene jobbe godt sammen. 

 Kunnskap / kompetanseplan 

Mange kommuner har hatt gode intensjoner og lagt ned et stort arbeide med planlegging innen flom 
og overvann. En erfaring som imidlertid mange har gjort seg er at organiseringen og fokuset på 
kompetanse i egen organisasjon har fått for liten plass i dette arbeidet.  

Kunnskap i alle ledd er en sentral faktor om man skal lykkes med å redusere risikoen for skader og 
problemer forårsaket av flom og overvann. Mange kommuner opplever nettopp den interne 
kunnskapsoppbyggingen og organiseringen som den største utfordringen i arbeidet med flom og 
overvann. For å lykkes med å redusere risikoen er det en forutsetning at alle relevante deler av den 
kommunale organisasjonen involveres, i alt fra den overordnede planleggingen og hele løypa fram til 
driftsfase. Særlig i den første fasen (på kort sikt, pri 1 til 3) vil det være svært fordelaktig, nærmest en 
forutsetning, å aktivt involvere alle relevante fagområder i kommuneorganisasjonen.  
Det er avgjørende at kommunen sørger for å benytte rett kompetanse i dette arbeidet.  

Uansett hvordan kommunen velger å organisere arbeidet i årene framover, så vil det være viktig at 
deler av arbeidet utføres av kommunen selv, og at kommunen også har en aktiv rolle i de deler som 
utføres av innleid fagkompetanse. Dette vil gi merverdi mht. eierskap til planene når de skal settes ut i 
live og brukes i den daglige driften, og vil derfor gi kommunen den verdi som planene skal ha. Like 
viktig er kunnskapsoppbyggingen som dette representerer, både med hensyn til fagkunnskap om 
temaet flom og overvann, men også lokalkunnskap om egen geografi, problematikk og anlegg. I tillegg 
vil dette være helt avgjørende i en beredskapssituasjon.  

Av ulike årsaker har ikke overvannsplanen fra 2005 fått ønsket oppfølging. Dette må en ta lærdom av i 
den framtidige organiseringen. Flest mulig må få et eierskap til relevante planer, og det må arbeides 
systematisk med å holde seg oppdatert innen temaet. Historisk sett skjer det mye mht. regelverk og 
fag i perioden vi er i nå. Det vil derfor være ekstra viktig å holde seg oppdatert eksempelvis gjennom 
deltagelse på slik som NVE sine fagsamlinger i regionen, samt andre kurs og seminar som tilbys.  

En sentral del av temaet kompetanseoppbygging på flom og overvann er ikke bare den interne 
kompetansen i kommuneadministrasjonen, men også hos utbyggere, grunneiere og befolkningen for 
øvrig.  

Sett i lys av dette kan det være aktuelt å vurdere en revidering av både kompetanseplaner og 
informasjonsstrategi. 
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 Andre tiltak/forhold 

Det er mange andre tema og forhold som griper inn i temaet flom og overvann. Det er et omfattende 
regelverk, mange retningslinjer, og ulik praksis. Dette er i stadig endring og utvikling. Denne rapporten 
avsluttes med kort omtale av noen øvrige forhold som ikke bør utelates. 

 Budsjett og økonomiplan 

Alle kommuner, byer og tettsteder må planlegge etter signalene om framtidig klima og nedbør. Som 
oppdaterte flomberegninger viser, er det i Gran kommune også utfordringer med å håndtere dagens 
klima. Som enkelte kommuner allerede gjør, er det å anbefale at kommunen setter av årlige beløp til 
utbygging og oppgradering av dagens vannhåndteringsanlegg. I tillegg bør midlene til drift og 
vedlikehold økes. Det vil innebære mange års innsats å løfte sikkerheten opp på ønskelig nivå, men jo 
før man kommer i gang, desto flere skader verner en lokalsamfunnet mot. 

Flom- og overvannsplanene for de ulike geografiske områdene bør resultere i en handlingsplan med 
grove kostnadsoverslag og prioritering av tiltak. Dette må deretter innarbeides i budsjett og 
økonomiplanen. Etter hvert som nye geografiske områder blir utredet og en får stadig bedre 
kunnskap, så må man vurdere prioriteringen av tiltak på nytt. 

 Saksbehandling 

I forlengelsen av den overordnede planleggingen og arealplaner kommer oppfølgingen av disse 
gjennom saksbehandling. For å sikre gjennomføring av intensjon i planene bør en etablere sjekklister 
og saksbehandlingsrutiner. Dette gjelder spesielt innen tema som flom og overvannshåndtering, hvor 
det er mange aktører som er usikre på hvilke konkrete krav som gjelder. Dette bør utarbeides både for 
planlegging og utbygging. Hvor kommunen selv skal drifte overvannsløsninger, eller 
flomsikringsanlegg, må det også utarbeides driftsplaner for disse. Kommunen bør for øvrig se til at det 
kommer i stand forpliktende avtaler for drift og vedlikehold for de anlegg som bygges ut for privat eie. 

Gode rutinebeskrivelser, slik som sjekklister vil gi god støtte for de ulike saksbehandlerne i kommunen 
og bidra til forutsigbarhet både innad i kommuneadministrasjonen, men ikke minst ovenfor regulanter 
og utbyggere. Dette vil også bidra til størst mulig likebehandling. 

 Beredskap 

Den beste beredskap er hyppig inspeksjon og godt vedlikehold av de stikkrenner, grøfter og 
overvannsanlegg en allerede har. Flere kommuner har etablert rutiner på flomberedskap, med egen 
plan (beredskapsplan) for dette. Dette kan etableres som en utvidet beredskapsordning innen en 
allerede etablert vaktorganisering, knyttet til veg og VA, som de fleste kommuner har. Noen har også 
en egen beredskapsorganisasjon og etablert turnusordning, hvor vedkommende som er på vakt har et 
særskilt ansvar for å følge med på meldinger om potensielt skadelige værsituasjoner og å iverksette 
aktuelle tiltak. Avtaler med entreprenører om tilgang til mannskaper og maskiner er sentralt i en slik 
ordning.  

Foruten det særskilte ansvaret en kommune har for beredskap, så vil beredskapsinnsatsen som en 
kommune yter være viktig i forsikringssammenheng. I forbindelse med utarbeidelsen av denne 
rapporten er det ikke gått inn på hvilken organisering kommunen har mht. drift og beredskap. Men, 
Gran kommune må, som alle andre kommuner, vurdere egen drifts- og beredskapsorganisasjon i 
forbindelse tema flom og overvann. 


