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Nytt fra Norsk Vann

(dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet…)

Av Toril Hofshagen, Norsk Vann
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Norsk Vann er en medlemsstyrt 
interesse- og kompetanseorganisasjon

Vi hjelper medlemmene å ivareta sine interesser 
Omdømme
Rammebetingelser
Utdanning/rekruttering

Vi hjelper medlemmene med 
kompetanseoppbygging og erfaringsutveksling

www.norskvann.no m/databaser og Bulletin
Norsk Vann prosjekt
Møteplasser (fagtreff, møter, kurs, konferanser)
Stiftelsen VA/Miljø-blad, VA-norm mv.

http://www.norskvann.no/
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Det meste finner dere på 
hjemmesidene våre:

Her kommer noen smakebiter:
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Infomateriell
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Regelverkshjelp
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Viktig ny bok 
for VA-folk
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Hvis regelverket ikke er 
hensiktsmessig, må det endres

Norsk Vann påvirker regelverket på vegne av 
medlemmene og basert på medlemmenes innspill
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Kurs og andre arrangementer
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Noen kurs
Grunnkurs driftsoperatører for vann og avløp
Grunnkurs driftsoperatørkurs for ledningsnett 
(kommer)

Elektrokurs (relanseres 2011)
Elektro for ikke-elektrikere
Elektrofagbevis for driftsoperatører

Fordypningskurs
Kjemisk rensing av avløpsvann
Prøvetaking av avløpsvann og slam

E-læringskurs
HMS –avløpsanlegg 
Kildesporing i avløpssystemet 
VA for nye i bransjen (kommer)
Bransjenorm slam (kommer)
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E-læring: Nytt verktøy!
(kurs.norskvann.no)
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Noen arrangementer

28.-29. oktober: Fagtreff slamgruppen, 
Gardermoen
18. november: Fagtreff vanngruppen, 
Gardermoen
24.-25. november: Vann, avløp og nye rettsregler 
2010, Gardermoen
9.-10. februar: Infrastrukturdagene 2011, 
Gardermoen
7.-9. juni: Vannforsyningskonferansen, Drammen
22.-23. august: Norsk Vanns Årskonferanse, 
Svalbard
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Norsk Vann Prosjekt 

= Verktøykasse for deg!

Stadig flere verktøy 
kommer til
Stadig behov for nye 
typer verktøy
I blant behov for å 
reparere eksisterende 
verktøy
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Brukerstyrt prosjektsystem for 
størst mulig nytte

Prosjektutvalget med bred representasjon

Satsingsområder 2. periode (2009-2012):
Synliggjøring
Kompetansebygging
Sikker vannforsyning
Energi, vannmiljø og klima

12 rammeavtaler inngått høsten 2009 med 9 
forskjellige rådgivere
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Utvikling prosjektfinansiering  
(mill. kr)
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Økt fokus på formidling av resultater

2-siders infoblad
Kursutvikling
Ppt-presentasjoner
Artikler 
Pressedekning
Mv.
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Her finnes rapportene
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Eksempler fra verktøykasse 
vannverk
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Eksempler fra verktøykasse 
avløpsanlegg & slam
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Eksempler fra verktøykasse 
ledningsnett
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Eksempler fra verktøykasse FDV
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Nærmere om noen nye verktøy 
2009/2010
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Veiledning til bestemmelse av god 
desinfeksjonspraksis

Gir fremgangsmåte (GDP) 
for å bestemme 
barrierehøyde som må 
oppnås ved tiltak i 
nedslagsfelt og vannkilde, 
i vannbehandlingen for 
øvrig og i 
sluttdesinfeksjonen, for at 
barrierevirkningen skal 
være tilfredsstillende

Inkl. regneark



23

Trykktap i avløpsnett

Beskriver og kvantifiserer 
faktorer som gir trykktap i 
avløpsnett, og hvilken ruhet 
som bør benyttes for 
avløpsledninger i ulike 
situasjoner
Det gis også råd om 
utforming av kummer
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Erfaringer med lekkasjekontroll

Kartlagt status og 
erfaringer innen 
lekkasjesøking i Norge
Råd vedrørende 
soneinndeling, 
organisering, lekkasjenivå, 
utstyr og metode, 
prosjektering og 
trykkreduksjon 
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Innsamlingsverktøy for 
vedlikeholdsdata

To hoveddeler: Rapport 
med brukerveiledning, og 
selve innsamlingsverktøyet 
(Excel)
Forenkler datainnsamlingen 
for nytt og eksisterende 
utstyr og bidra til en 
bransjenorm for innsamling 
av vedlikeholdsdata

Inkl. regneark
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Veiledning for dimensjonering av 
avløpsrenseanlegg

Anvisninger for 
dimensjonering av 
konvensjonelle renseanlegg 
> ca. 50 pe mht:

forbehandling av 
avløpsvann
fraseparering av slam
biologiske rensemetoder
kjemiske rensemetoder 
metoder for behandling 
av slam
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Tiltak for å bedre fosforfjerning

Innhente erfaring og testet 
tiltak som har gitt økt 
renseeffekt til over 90 % 
kravet
Gir oversikt over aktuelle 
enkle tiltak med kostnader
Anbefalinger om bruk av 
nyere typer doserings-
/styringssystemer
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Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier

Veiledningen omhandler 
ulike alternativer for 
vurdering av tilbud   
Samarbeid om innkjøp 
kan være nyttig for 
mindre anleggseiere
Bruk av rammeavtaler 
muliggjør mer 
langsiktige kontrakter, 
kontrakter med flere 
leverandører og større 
fleksibilitet
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Silslam – mengder, 
behandlingsløsninger og 

bruksområder (forprosjekt)

Kartlagt anlegg og 
mengder silslam 
Ulike tolkninger og 
oppfatninger av hva 
silslam er - behov for 
avklaring med Klif om 
definisjoner og 
hvordan deponiforbud 
skal praktiseres 
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Hygienisering av avløpsslam. 
Langtidslagring og enkel rankekompostering. 
Resultater fra 3 års valideringstesting

Forsøk er gjennomført 
som dokumenterer at 
langtidslagring og 
enkel 
rankekompostering 
kan tilfredsstille 
kravet i 
gjødselvareforskriften 
mht. parasittegg 
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Klimatilpasningstiltak i VA-sektoren 
(forprosjekt)

Gir en oversikt over status 
for arbeidet med 
klimatilpasningstiltak, 
inkludert FoU arbeid
Gir anbefalinger om videre 
arbeid

Drøftet i workshop 26. 
august

Bakteppe for Norsk Vann 
innsats fremover



32

Statlige gebyrer og avgifter på de 
kommunale VAR-tjenestene

Fellesprosjekt Norsk Vann, 
Avfall Norge, KS Bedrift

Statlige gebyrer og avgifter 
på de kommunale VAR-
tjenestene utgjør 21,9 % av 
prisen som abonnentene 
betaler 

Mva: 3,3 mrd kr
Andre avgifter/gebyrer: 320 
mill. kr

Advarer mot økende tendens
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Eksempler på 
verktøy 

som kommer

Erfaringer med kommunale gebyrforskrifter 

Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens 
myndighetsområde - veiledning og kurs 

Mal for avtale mellom kommune/VA-selskap og 
næringsmiddelbedrift

Fjernavlesning av vannmålere hos kunder 

Veiledning i drift av koagulerings-
/direktefellingsanlegg for drikkevann 

Veiledning for ozon/biofilteranlegg 

Dimensjoneringsretningslinjer VA-ledningsnett
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VAnnforsk er etablert!

Etableringsmøte 29. 
september
Nettverksamarbeid 
for mer FoU innen 
VA
25 deltakere fra 
starten
Plass til flere ☺
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Ingenting kommer av seg selv 

Norsk Vann  og Norsk Vann Prosjekt 
er VA-sektorens fellesløft
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