
Innhold i VAOF-notat (vann, avløp, overvann og flom) som sendes inn 

sammen med planforslag 

Ved innsendelse av komplett planforslag skal det utarbeides et VAOF-notat 

som minimum skal inneholde og redegjøre for følgende punkter: 

1. Beskrivelse av tomten 

o Størrelse 

o Andel tette flater 

o Grunnforhold/infiltrasjonspotensiale 

o Grunnvannsstand 

o Tidligere utførte grunnundersøkelser (forurenset grunn?) 

2. Referere/gjengi gjeldende bestemmelser i kommuneplan som omhandler 

overvann/evt. kommunedelplanen for området 

3. Avklare føringer gitt i eventuelle veiledende planer for offentlig rom 

(VPOR) og veiledende planer for kabler og ledninger (VPKL)  

4. Bindinger mot eventuelle masterplaner/strategiplaner for vann og avløp 

5. Utsjekk av tomten opp mot foreliggende skybruddsplaner 

6. Overordnet løsningsforslag for:  

o Overvann/flom 

▪ Må ta utgangspunkt i 3-trinnsstrategien 

▪ Si noe om ulike arealtyper som er planlagt innenfor 

planområdet med tilhørende arealkoeffisienter. 

▪ Beskrive hvilke tiltak som er tenkt for å ivareta de ulike 

trinnene i 3-trinnsstrategien  

▪ Hvor mye overvann som evt ønskes ført til kommunalt nett 

▪ Redegjøre for evt flomveier både innen tiltaksområdet og til 

og fra tilgrensende områder 

▪ Redegjøre for elveflom/havnivåstigning hvis aktuelt   

o Vannforsyning 

▪ Redegjøre for vannforbruk 

▪ Redegjøre for hvordan krav knyttet til slokkevann er tenkt 

løst 

o Spillvann 

▪ Redegjøre for foreløpig antatt dimensjonerende mengder og 

tenkt tilknytningspunkt eksisterende infrastruktur 

  



Sammen med notatet skal følgende tegninger vedlegges (behovet for enkelte 

av tegningene vil kunne variere avhengig av planens størrelse): 

 

• VA-plantegning som viser eksisterende og planlagte vann- og 

avløpsanlegg med angitte tilkoblingspunkter og mengder som ønskes ført 

til eksisterende nett 

• Tegning som angir slokkevannsdekning 

• Utomhusplan/arealdisponeringsplan 

• Overvannsplan som viser delnedbørfelt og mulig plassering av LOD-tiltak 

samt flomveier 

• Tegning som samlet viser all teknisk infrastruktur (dette vil typisk være 

VA, fjernvarme/-kjøling, avfallssug og kabler), sammen med utomhusplan 

og flomveier 

 

(Kommunen vil kunne være behjelpelig med informasjon knyttet til punktene 3 til 5. 

Plankonsulent bes sende epost til post@baerum.kommune.no , og merke e-posten 

«Dokumentasjonskrav VAOF-plan») 

 


