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Årsmøtet -> 

Organisasjon

Styre

Direktør 
Toril Hofshagen

Kurs & Admin
Yngve Wold

(Ass direktør)

Vanntjenester
Kjetil Furuberg

(Avdelingsleder)

Samfunnskontakt
Thomas L Jørgensen

(Avdelingsleder)

Komiteer

• Vann
• Avløp
• Samfunnsutvikling
• Prosjektutvalg

Arbeidsgrupper
Kursutvikling
Kursadministrasjon
Markedsføring og informasjon
Gjennomføring



Norsk Vann arbeider for medlemmenes 
rammebetingelser
Klima&miljødep.
Avløpsvann. Vannforskrift.
Slam. Pbl. VA-gebyrer. Eierskap.
Geodata. Klima. Kulturminner mv. Helse- og omsorgsdep.

Drikkevann. Beredskap. 
Miljørettet helsevern

Landbruks- og matdep.
Slam. Biogass. Fosfor.
Tilsynsgebyrer

Nærings- og handelsdep.
Tjenesteloven. Eierskap

Forsvarsdep.
Sikkerhetsloven

Justis- og beredskapsdep.
Beredskap/sikkerhet. Brannvann.
Forbrukerkjøp

Finansdep.
Merverdiavgift. Skatteplikt

Arbeidsdep.
Arbeidsmiljø

Olje- og energidep.
Vannressurser. Energi. Dammer

Samferdselsdep.
Ledninger i grunnen

Kommunal- og moderndep.

Organisering. VA-gebyrer. Pbl.

Off.anskaffelser



Høringsuttalelser 2016
Ny drikkevannsforskrift

NOU 2015:13: Digital sårbarhet– sikkert samfunn

NOU 2015:16: Overvann i byer og tettsteder

Kommuneproposisjonen for 2017

Veileder for graving i kommunale veger

Bredbåndsutbyggingsloven

Standard abonnementsvilkår

EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og 
informasjonssystemer

Byggesaksforskriften

NOU 2016:4 Ny kommunelov

Kommunal regnskapsstandard nr. 4

Plan- og bygningsloven

Grønn konkurransekraft

+ statsbudsjett 2017



Vannbransjen preges av stort behov for 
kompetanseutvikling over de neste 20 årene

• Naturlig avgang og nyansettelser 
• Rekruttering fra andre bransjer
• Nye tekniske utfordringer for 

bransjen

•Overvannsproblematikk og 
klimatilpasning
• Intensivert innsats på 
ledningsfornyelse
•Urbanisering
•Ny teknologi og metoder
•Digitalisering
•Osv..



Kursporteføljen i dag

Fagopplæring/ 
sertifiserende kurs

Driftsoperatør Generelle emner Ny kunnskap

• ADK1
• Forkurs KP—VA
• Elektrokurser

• Elektro for ikke-
elektrikere

• Elektrofagbevis

• Innføringskurs VA
• Bransjenorm slam
• Tilsyn med avløpsanlegg

i spredt bebyggelse
• Instrumenter/

måleteknikk
• Kurs i klimatilpasning

3- ukers kurs etter
egen læreplan

Kortere kurs/ 
seminarer:
Prosjektrapporter
Nye verktøy
Etc

Kurs under 
planlegging/
utvikling

• HMS
• Fysisk sikring 

vannbehandlingsanlegg
• IT sikkerhet
• Vann- og avløpsrett
• Klimatilpasning i 

arealplanlegging
• Drikkevannsforskriften



Kursstrategi – sikre et utvidet tilbud 
tilpasset fremtidens behov

Nye kurs
Behovskartlegging våren 2017

Målgrupper

Geografisk profil gjennomføring av kurs

Rekruttere lærekrefter

Utvikle læremidler
E-bok

Interaktiv undervisning

Stimulere til sertifisering og fagbrev innen vannområdet



Mer informasjon og kursbeskrivelser:

www.norskvann.no

http://www.norskvann.no/


Veien til fagbrev for VA fag



Veien til fagbrev for VA fag

Tidligere forsøk på å få til et eget ”VA-fagbrev”

Pågår i dag ingen prosesser for å få til et eget fagbrev for vann 
og avløp.

Fokus på fagbrev kjemi-prosess
Norsk Vann tilbyr et forkurs – 10 samlinger á 1 dag

Stimulere til å ta fagbrev – har allerede et fagbrev, eller har lang 
praksis (min 4 år)

Lærlingskolen – rekruttering av lærlinger fra videregående 

Siste nytt: fagbevegelsen har tatt et initiativ til å få til et fagbrev 
for anleggsrørleggere.



Støtter forslaget 
om endringer i 
opplæringsloven

Veien til fagbrev for VA fag



Nasjonalt kompetansesenter 
for ledningsteknologi

Løft for kompetansebygging 
og fornyelse

Felt etableres ved NMBU i Ås

3 moduler
Undervisning og opplæring

Produktdemonstrasjon

FoU og innovasjon

Trinnvis utbygging fra 2018

Mange aktører samarbeider



Test- og undervisningsfelt

Mange brikker skal falle 
på plass:

Innhold og teknisk 
utforming 

Eierskap, ledelse og 
organisering

Forretningsplan

Finansiering



Nye rapporter:

• Smart ledningsfornyelse – bruk av 
NoDig-metoder (221/2016)
• For kommuner med liten eller ingen 

erfaring med NoDig-løsninger.

• Oversikt metoder

• Eksempler og tips ved bruk

• Planlegging

• Gjennomføring



Nye rapporter:

• Vann til brannslokking og 
sprinkleranlegg (218/2016)
• Regelverk og praksis – levering av 

vann til brannslokking og 
sprinkleranlegg

• Slokkemetoder

• Vannbehov

• Kartlegging av 
brannvannskapasitet



Nasjonal vannvakt 
– et viktig tilbud til vannverkene

«Alt» kan skje i teorien:
Bortfall av vann

Forurenset vann

Fare for forurensning

Trussel om forurensning

Uhell eller bevisst handling



Nasjonal vannvakt

NOU 2006-6: Når 
sikkerheten er viktigst 

Krisestøtteenhet for vannverk

Påvirkningsarbeid fra Norsk 
Vann

Gjennombrudd: 
Stortingsmelding nr 19 
(2014-15) 
‘Folkehelsemeldingen’

Midler over statsbudsjettet 
fom 2016



Unikt stat-bransje samarbeid

 Vannkomite
 Arbeidsgruppe
 Vannverk/kommuner



Nasjonal vannvakt 

Ring 21 07 88 88



Bedre vannberedskap
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Norsk Vann prosjekter 
som vil bidra til satsingen

Fysisk sikring av vannforsyningen
Fastsette trusselnivå
Veiledning for fastsettelse av 
sikringsnivå
Rutiner for håndtering av 
risikoabonnenter

Informasjonssikkerhet og skytjenester
Er det trygt å lagre i skyen?
Hva bør unntas offentlighet?
Bør innsyn i ledningskart begrenses?    

Nødvannforsyning
Krav i drikkevannsforskrift
Dimensjonering, samarbeid
Utstyr, spesielle abonnenter



Ny drikkevannsforskrift,
med kompetansekrav

Hovedtrekk i forslaget
• Begreper og definisjoner
• Funksjonsbeskrivelse
• De reelle kravene løftet ned i 

veiledningsmateriale og andre normer
• Er i tillegg uklare; hva kreves 

egentlig?
• Mer lagt over på bransjen i form av 

egne veiledere
• For å unngå uklarheter – NV krever at 

veiledning er på plass samtidig med at 
forskrift trer i kraft

• Mattilsynets ressurser?



Hovedendringer i ny forskrift
- noen krav er nye og noen tydeligere

Kompetanse
Tilstrekkelig kompetanse (kan leies)

Kompetanseplan

Kunnskap om kravene i §§ 5, 10 og 11

Ledningsnett
Innlekking, innsug og lekkasjer

Plan for vedlikehold og fornyelse

(planen skal fornyes og følges)

Fysisk sikring og sikring av IT-systemer
Hva er riktig nivå på fysisk sikring ?

Hvordan sikre styringssystemene?

Begrepet farekartlegging
ROS og beredskapsplanlegging



Hovedendringer i ny forskrift II

Kildebeskyttelse – bruk av pbl
Drikkevannshensyn i arealdelen
Forbud mot forurensning §§ 12 og 26
Beskyttelsestiltak:

Tilbakestrømsikring
Tappeprøver

Nødvannsforsyning
Personlig hygiene 15 i/p/d
Drikke 3 l/p/d

Registreringsplikt fom 2 
husstander

Mattilsynets ansvar

Endrede tabeller prøvetaking
Råvannsprøver
Drikkevannsprøver
Risikovurdering skal være åpent tilgjengelig





Verktøykasse klimatilpasning



Verktøykasse kundedialog – www-va-jus.no



Viktige møteplasser 2017

Vannforsyningsdagene, 30.-31.mai, Larvik

Årskonferansen, 5.-6.september, Oslo

Nordisk avløpskonferanse, 10.-12.oktober, Danmark

Fagtreffuke, uke 43, Gardermoen

Jus-konferansen, 29.-30.november, Gardermoen



Takk for oppmerksomheten


