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www.norskvann.no 
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Verktøykassa di: 
Norsk Vann prosjekt 

Full ut brukerstyrt 

Prosjektkontingent 2kr/innbygger for 2013-2015 

Nye satsingsområder for 2013-2015 

Sikkerhet og beredskap (organisering, lederskap, 

uønskede hendelser, ROS/beredskapsplaner, hva er 
tilstrekkelig sikkerhet, styring og kvalitetssystemer, 
ledningsnett) 

Rekruttering (robuste fagmiljøer, omdømme, synlig-

gjøring, utdanning, evne til å kapre de beste hodene) 

Bærekraftig VA (organisering og effektiv forvaltning, 

klimatilpasning, energi, miljøgifter, VA som ressurs) 

 

 Frist for prosjektforslag 2013: 1. oktober 
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Noen ferske verktøy (I) 
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Overgang fra andelslag til 
samvirker 

500 private andelsvannverk 

 

Varierende størrelse og 
profesjonalitet 

 

Forarbeidene til samvirkeloven 
av 2007: ”…selskap med 
begrenset ansvar som ikke er et 
AS, herunder andelslag, er å 
anse som samvirkeforetak” 

 

Innen 2013: AS eller 
samvirkeforetak 
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Definisjon av samvirkeforetak 

Lov om samvirkeforetak § 1 (2): 

 

Sammenslutning  

 

Hovedformål å fremme de økonomiske 
interessene til medlemmene som mottakere eller 
leverandører 

  

Avkastingen blir stående i virksomheten eller 
fordelt mellom medlemmene på grunnlag av 
deres andel i omsetninga med sammenslutningen 

 

Ikke personlig ansvar for gjeld 
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Konkret veiledning for omorganiseringen 

Kartlegging 
Medlemskap (abonnenter) 

Egenkapital, andelsinnskudd 
og andre innskudd 

Styring, medbestemmelse, 
oppløsning 

Regnskap, revisjon, 
merverdiavgift 

 

Planlegging 
Vedtekter 

 

Gjennomføring 
Årsmøte; innkalling og 
vedtekter 

Registrering 

Tilrettelagt for vannverk 
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Dette må på plass: 

 

Vedtekter  

 

Medlemsregister 

 

Styre, daglig leder, 
revisor   
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Kommunal overtakelse av 
andelsvannverk 

Krevende å ivareta ansvaret for 
vannforsyningen 

Utfordringer med å rekruttere personell 

Ny samvirkelov 

Ny damsikkerhetsforskrift 

Strengere håndhevelse av 
drikkevannsforskriften mht. krav om to 
hygieniske barrierer 
 

Andelsvannverk anmoder kommunen 
om å overta ansvaret for 
vannforsyningen til abonnentene 

Juridiske, økonomiske, tekniske, 
pedagogiske og psykologiske utfordringer 
knyttet til slike overdragelser 
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Erfaringer fra utvalgte 
kommuner 

Kvam kommune 

Fusa kommune 

Vindafjord kommune 

Re kommune 

Fet kommune 

Sveio kommune 

Oppdal kommune 

Haram kommune 

  

Bare ett tilfelle hvor kommunen hadde tatt initiativet 
til overtakelsen  
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Erfaringer fra 
overtagelsesprosesser 

Organisering 
 

Økonomi, pris og 
kvalitet 
 

Overføring av ansatte 
 

Konfliktområder 
 

Erfaringer med 
regelverk 
 

Kommunal policy 
 

Andre erfaringer 
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Andelsvannverket ber om 
kommunal overtagelse – 

trinnvis prosess 

Initiativfase 

Beslutning om utredning 

Utredningsfase 

Vedtak om intensjonsavtale for 
overtakelse 

Planlegge overtakelse 

Vedtak om overtakelse 

Gjennomføre overtakelsen 
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Kommunen tar initiativ til 
overtakelse 

Forhandlinger om frivillig løsning 
Felles virkelighetsforståelse 

Fakta på bordet 

Mulighet for avtaleskjønn 

 

Tvangsmessig overtakelse (ekspropriasjon) 
Erstatning etter bruksverdi eller salgsverdi 
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VEDLEGG: 

Mal for avtale mellom kommunen og vannverk  
 
Fet kommunes overtakelse av Jahren vannverk 

 

Vindafjord kommune overtakelse av Imsdal 
vassverk 

 

Retningslinjer for overtakelse av vannverk i Stryn 
kommune 

 

Selvkostkalkyler for overtakelse av andelsvannverk 
 

Selvkostkalkyler når vannverket har bedre 
standard enn kommunens 
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Noen ferske verktøy (III) 
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Noen ferske verktøy (IV) 
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Rettigheter til uttak av vann  
til allmenn vannforsyning –  

status og anbefalinger 
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Bakgrunn for prosjektet 

Lite fokusert tema 

Økt aktualitet på grunn av: 

Utvikling av internasjonal og europeisk lovgivning 

Diskusjoner om vannprising etter vanndirektivet  

Økt utnyttelse av vannkilder til produksjon av 
flaskevann 

Økt utnyttelse av vannressursene til ren 
energiproduksjon 

Økt fokus på grunneieres rettigheter og mulige 
økonomiske gevinster fra vannkilder på deres område 

Økte forventninger til kvaliteten på drikkevannet 
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To trinn 

Kartlegging 

Gjeldende rett 

Situasjonen blant vannverkene 

 

 

 

Anbefalinger 

Til vannverkene 

Til myndighetene 
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Gjeldende rett 

Rådighet over vannet gjennom 
å eie grunnen 
å ha en bruksrett til å ta ut vann 

 

Begrensninger i rådigheten 
  

Tillatelse fra offentlig myndighet 
Konsesjon 
Fritak pga utarbeidet reguleringsplan 

 
Samordning med kommunale planer 
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Konsesjon 
Vannressursloven 

 

§8 Vassdragstiltak  

Som kan være til nevneverdig skade 
eller ulempe for noen allmenne 
interesser i vassdraget eller sjøen 

 

 

§45 Uttak av grunnvann: 

Som overstiger det omfang som er 
naturlig for virksomhet som det er 
vanlig å drive på slike eiendommer  
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Kartlegging gjennom spørreundersøkelse 
Vannverksregisteret 

756 vannverk ble 
kontaktet  

173 svarte (23%)  
 
 

11% av landets 
vannverk 

 
 

249 vannkilder 
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Eierskap til grunnen 

65% av vannkildene eies  
utelukkende av andre enn vannverkene 

 

Stort sett private grunneiere, der vannverket ikke eier 
selv 

 

Ervervet av grunnen er stort sett gjort gjennom kjøp, 
bare 11% er ekspropriert 
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Sikring av rettighet 

Over halvparten av vannkildene er ikke sikret mot at 
tredjemann skaffer seg en konkurrerende rett  
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Konsesjon - type vannkilde 

40% 

9% 25% 

Har kun fått tilsendt tre konsesjoner 

Antagelse: flere burde hatt konsesjon 
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Konsesjon – alder på uttak 

21% 

30% 

38% 
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Opplevelse av sikring 
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Hovedfunn: 

Få eier grunnen 

 

Liten bevissthet rundt 
sikring av rett til uttak 

 

Svært få har konsesjon 

 

Under halvparten av kildene 
regulert til 
drikkevannsformål  
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Anbefaling til vannverkene 

Fremgangsmåte for å skaffe seg 
eiendomsrett/bruksrett – økonomisk 
kompensasjon 

 
Sikre retten 

Skriftlighet 
Tinglysning 

 

«Oppskrift» på tinglysning 
 
Tillatelse til uttak 

Konsesjon 
Reguleringsplan 

 
«Oppskrift» på konsesjonssøknad 
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Anbefalinger til myndighetene 

Vannforsyning bør gis tydelig førsteprioritet 

Gi vannverk forutsigbarhet ved å 
klargjøre prioriteringen i et rundskriv 

Tidsbegrense konsesjoner? 

Prioritet til vannforsyning i 
kraftkonsesjoner? 

 

Konsesjonsregelen for uttak av grunnvann 
bør klargjøres – samsvar mellom regelverk 
og praksis  
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Norsk Vanns 
kurstilbud 
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Kurs for driftsoperatører 

 

Bildet er tatt på ett av Norsk Vanns 3-ukerskurs for driftsoperatører. 
Ca 750 deltagere på disse kursene i perioden 2002-2011 
Stor etterspørsel etter 3-ukerskursene 
Norsk Vann kjører også en del kortere fordypningskurs, se www.norskvann.no 
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Uten driftsoperatørene stopper VA-Norge 

Har de den nødvendige kompetansen? 
 

  

Hvert kurs varer 3-uker (1+1+1). 

 

På alle disse kursene behandles bl.a.  

regelverk  

internkontroll  

rutiner for driftsovervåking  

beredskap  

mm  

Dette er elementer som etterspørres 
av tilsynsmyndighetene.  
 

Kursene holdes rundt i landet 
Hamar  

Bergen 

Stavanger 

Kristiansand 

Trondheim 

Nord-Norge   

 

Norsk Vanns grunnkurs gir 
driftsoperatørene i VA-sektoren den 
kompetansen myndighetene 
etterspør innen hhv 

 
Behandling av drikkevann 
 
Rensing av avløpsvann  
 
Drift og vedlikehold av 
transportsystemer for VA  
(Nytt kurs 2012) 
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Mye på trappene (I) 

Fett i avløpsnett 

Dimensjoneringsveiledning for VA-
ledningsnett 

Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i 
kommunale planer 

 

Veiledning for drift av koaguleringsanlegg 

Håndbok for driftsoptimalisering av 
koaguleringsanlegg 

 

Uttesting av metode for kartlegging av 
arbeidsmiljø ved avløpsanlegg 
 

Sept 

Okt 

Nov 
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Mye på trappene (II) 

Arbeidet innen energinettverket  

God kommunal forvaltningspraksis på VA-
området  

Det store omdømmeløftet  
 

Investeringsbehov i vann- og 
avløpssektoren 

Erfaringer med drift og design av ozon-
biofilteranlegg 

Store anskaffelser – kontraktsformer innen 
VA-sektoren  

Tilstandskartlegging og 
fornyelsesplanlegging  

VISK (InterReg prosjekt om virus i vann) 

Des 

Jan  
2013 

Mar  
2013 
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Mye på trappene (III) 

Veiledning for valg og bruk av plastrør 

Sikkerhet og sårbarhet i 
driftskontrollsystemer 

Biostabilitet i vannledningsnettet  

Vurdering og håndtering av risiko i forhold 
til ytre miljø ved avløpsanlegg  

Løsningsmodeller for VA-opprydding i 
spredtbygde områder  
 

Stikkledninger  - ansvar og teknisk 
utforming 

Planlegging av åpne flomveger 

Veiledning for planlegging og 
dimensjonering av vannbehandlingsanlegg 

Vår 
13 

Høst 
13 
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Ny lærebok og  
ny vannkunnskap.no 
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Alle må bidra 
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Velkommen til  
Norsk Vanns fagtreffuke 

Beredskap i vannforsyningen 

Gardermoen 23. oktober 

 

En synlig, attraktiv og 
kundevennlig VA-sektor 

Gardermoen 24. oktober 

 

Hvordan møte nye utslipps- og 
slambehandlingskrav 

Gardermoen 25. oktober 
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Andelseiere som deltar i prosjektsystemet 

  
Andelseiere som ikke deltar i prosjektsystemet 

DA-kommuner som deltar i prosjektsystemet 

DA-kommuner som ikke deltar i prosjektsystemet 

Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0) 

Er DIN organisasjon  
medlem i Norsk Vann? 



42 


