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Høringsuttalelse til kommunedelplan for overvann 2021–2032, Haugesund 

Haugesund kommune har med denne planen satt overvann på dagsorden på en god måte. 
Det er en leservennlig, strukturert og konkret plan som på en god måte avklarer viktige 
hensyn og utfordringer i kommunens overvannshåndtering. Planen legger viktige føringer for 
hvordan dette skal jobbes med i plan- og byggesak, med temakart og bestemmelser. 
 
Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for Kommunedelplan for overvann i Haugesund. 
Haugesund kommune har gjort et solid arbeid, og resultatet av dette planarbeidet vil kunne forenkle 
og forbedre arbeidet med klimatilpasning og overvannshåndtering i kommunen.  
 
Generelt 
Kommunedelplan for overvann skal sikre at tema overvannshåndtering kommer tidlig inn i plan- og 
byggeprosesser, samt sikre en helhetlig og samordnet koordinering av alt arbeid med overvann i 
Haugesund kommune. Planen med bestemmelser og temakart legger nye føringer for hvordan 
overvann skal håndteres. Dette gir et godt grunnlag for arbeid med overvann og klimatilpasning i 
planarbeidet videre.  
 
Dette er et leservennlig og nyttig plandokument. Planen er strukturert og logisk oppbygd, viser til 
relevante og mulige fremtidige rammebetingelser, og konkretiserer tiltak for å oppnå målene.  
Det er mange gode tiltak i denne planen, og Statsforvalteren ser fram til at den blir tatt i bruk i 
kommunen. Dette arbeidet kan gjerne deles med andre kommuner som også vurderer å arbeide 
frem gode løsninger for overvannshåndtering. 
 
Arealplan 
Planen legger føringer for tidlig vurdering av overvann i planprosesser, og på bruk av åpne løsninger 
og lokal fordrøying. Dette vil kunne bidra til både klimatilpasning og bedre forhold for livet i vann og 
på land. Planen er konkret og basert på oppdatert kunnskapsgrunnlag, og har mange og gode 
konkrete tiltak for hvordan forholde seg til overvann i andre planverk, byggesak og etater. Ikke minst 
ser Haugesund her viktigheten av å sette av tilstrekkelige areal til naturbasert og åpen overvanns-
håndtering. 
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Sentrale føringer og krav 
Planen har god oversikt over oppdaterte føringer. Vi vil likevel legge til NVE sin veileder for 
håndtering av overvann i plan, som nå er på høring. Vi ser at planen allerede har satt opp en del 
punkt i handlingsplanen som svarer til NVE sine anbefalinger for kartleggingsprosess. Vi vil og vise til 
prosessveileder for naturbaserte løsninger, som er en del av oppfølgingen av regionalplan for 
klimatilpasning. Her står nyttig informasjon om naturbaserte løsninger for klimatilpasning og 
overvannshåndtering. Her er også en sjekkliste for reguleringsplan, som kan vurderes å supplere 
denne planen sine sjekklister. 
 
Mål 
Målene for overvannshåndteringen er bra, men kan gjerne suppleres med å minimere skade på 
natur og miljø, og også på landbruksareal og jordsmonn dersom det er aktuelt i kommunen. 
 
Når det gjelder BGF er avsnittet om Haugesund sentrum og Resterende boligbebyggelse identiske. Vi 
er usikre om de skal være like med faktor 0,8, eller om det er skjedd en sammenblanding i 
dokumentet.  
 
Tverrfaglighet 
Det er oppklarende og ryddig at det vises til dagens håndtering av overvann, og hvordan kommunen 
jobber med dette i ulike enheter. Det samme er oversikt over organisering og ansvar, og områder 
der ansvaret er utydelig. Planen gir en god oversikt over hvordan drift og vedlikehold organiseres i 
kommunen. Vi ser fram til å se flomveg som hensynssone i kommuneplankartet. 
 
Planen beskriver tilstanden på VA-nettet på en grei og oversiktlig måte. Det er nevnt at Hovedplan 
for vann- og avløp skal rulleres i 2021. Detaljene for utskiftingstakt på gammelt ledningsnett vil nok 
være godt beskrevet i den, men vi skulle gjerne også her sett et overordnet tall (i %) på årlig planlagt 
utskiftningstakt av ledningssystemet fra fellessystem til separatsystem. 
 
Tverrfaglig overvannsgruppe er et veldig bra grunnlag for videre arbeid med dette. Det er nyttig og 
oppklarende med oversikten i planen over hvilke roller de ulike enhetene i kommunen skal ha 
ansvaret for. Her kan kommunen og vurdere å tydeliggjøre naturforvalter/biolog sin rolle, med tanke 
på økologi, habitat og plantearter som kan egne seg for ulike løsninger og steder. Det er viktig å sikre 
at løsningene som velges spiller på lag med stedegen natur, og får den funksjonen som ønskes. 
 
Bestemmelser 
Vi foreslår å inkludere miljø i oppramsingen av verdier som skal skjermes mot klimaendringer i 
Formålsbestemmelse 1.1. Det bør tydeliggjøres at klimatiltak skal spille på lag med naturen, også 
utover vannforekomstene. 
 
Handlingsplan 
Planen er tydelig på at ansvaret for overvann også ligger på private virksomheter og innbyggere. Vi 
ser gjerne tiltak som viser hvordan dere skal øke bevisstheten til private virksomheter og innbyggere 
om eget ansvar for overvannshåndtering. 
 
Sjekklistene i vedlegget er nyttige i en slik plan. Lista for plansaker kan gjerne tydeliggjøre natur-
hensyn; som om naturbaserte løsninger er vurdert, om overvannstiltakene spiller på lag med 
biologisk mangfold og habitat på arealene. Eller eventuelt dra det enda lengre og sjekke ut om tiltak 
er vurdert både i forhold til natur, folkehelse, barn/ungdom, klima med mer.  
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Kartet Solvang 2 med 200årsnedbør og klimapåslag er ufullstendig, kartinformasjonen er falt ut i vår 
versjon. 
 
Kommunedelplan for overvann legger et solid grunnlag for videre arbeid med både klimatilpasning, 
beredskap, bymiljø og naturmangfold i Haugesund.  
 
Vi ser fram til å følge dette arbeidet videre. 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
fylkesmiljøvernsjef 

 
 
Tonje Fjermestad Aase 
seniorrådgiver 
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