
Utviklingen i regelverket 

det siste året 
Elin Riise 



Få endringer 

i lover og 

forskrifter 



Ny jordskiftelov 1. 

januar 2017 

 - Grunnerverv - 
Jordskifteretten 

Reparere utjenlige eiendoms- og 

bruksforhold 

Klarlegge og fastsette grenser 

og rettigheter 

Holde skjønn og ta avgjørelser 

etter andre lover 

 

Enklere regler - mange 

selvprosederende 

Ikke lenger krav om enighet for 

å reise sak i urbane områder 

 

Illustrasjoner fra NOU 2002: 09 



Ny lov med forskrifter om 

offentlige anskaffelser 

1. januar 2017 
EU med tre nye direktiver 

NOU 2014: 4 Enklere regler 
-bedre anskaffelser 

Endrede regler for 
håndhevelse 

 

Ny lov 

Tre nye 

forskrifter 

Endret 

forskrift om 

klagenemnd 

Nasjonal terskelverdi hevet fra 500 000 til 1,1 

millioner kroner 



Ny 

drikkevannsforskrift 

fra 1. januar 2017 



Reviderte standard 

abonnementsvilkår 

Revisjon av 2008-vilkårene 

 

KS (Kommuneforlaget), to arbeidsgrupper 

 

Oppdatert i tråd med rettspraksis om 

ansvar for skader og endringer i plan- 

og bygningsloven 

 

Tatt inn forslag fra NOU 2015:16 



Myndighet Eierrådighet 



Tvang 

Forurensningsloven §§ 73 og 74 

Plan- og bygningsloven 
kapittel 32 

Vannressursloven 
kapittel 12 



Norsk Vann forsøker å hjelpe deg 

på va-jus.no 



Norsk Vanns arbeid med å påvirke 
rammebetingelsene 



EU: Viktig med norske stemmer 

 

• 1 land – 1 stemme 

• www.eureau.org 

 

Kontakt Norsk Vann hvis ønske om nyhetsbrev! 

 

http://www.eureau.org/


Medlemsinvolvering i 

høringer 
• Høring pågår: 

• Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen – frist 31. mars 
• VA/Miljøblad – 27. mars 

 

• Norsk Vann har avgitt uttalelser: 
• Kommunelov 
• Bredbåndsutbyggingslov 
• Felles veiledning for ledninger i kommunale veger 
• NS 3070 Samordning av ledninger i grunnen - del 2 Kostnadsfordeling 
• Plan- og bygningslov § 2-3 og endret § 27-2 
• SAK § 8-1 om ferdigmeldinger 
• Nasjonale sjekklister for byggesak 
• TEK 17 
• Vannressurslovens grunnvannsbestemmelser 

 

Følg med på www.norskvann.no>Vi mener 

 

 



Sentrale 

interessesaker 
Nasjonal vannvakt 

 

NOU om overvann 

 

Kompetansesenter for 

ledningsteknologi 

 

Revisjon av 

forurensningsforskriften 

 



Norsk Vanns kurs 
• Fagopplæring/sertifi

sering 

• ADK1 

• Forkurs KP-VA 

• Elektrokurs - 
elektrofagbevis 

• Forvaltning, generelle kurs 

• Innføringskurs VA 

• Tilsyn med avløpsanlegg i 

spredt bebyggelse 

• Kurs i klimatilpasning 

• Kurs i vann- og avløpsrett 

 

• Driftsoperatør 

• 3 ukers kurs 

innen: 

• Vannbehandling 

• Avløpsbehandli

ng 

• VA 

transportanleg

g 

 

• Fersk kunnskap – 

raskt ut 

• Prosjektrapporter – 

dagskurs 

• Sentralt og regionalt 

 



Ferske rapporter 



Ferske rapporter på nett 



Nye 2017-prosjekter 

• Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter 

• Beregning av vanntap/SELL 

• Informasjonssikkerhet og skytjenester 

• Organiske miljøgifter i avløpsslam 

• Krav til dimensjonering og utførelse av trykkpåkjent utstyr 

• Lukt og smak i norsk drikkevann 

• Bærekraftig vannbransje – mål og indikatorer 

• Veiledningsmateriell ny drikkevannsforskrift 

• Forvaltning av anlegg og verdier – assett management på norsk 

• Metoder for å vurdere tilstand og virkningsgrad av eldre infiltrasjonsanlegg 

• Nødvannsforsyningsutstyr 

• Koordinator for teknologiutvikling 

 





Utdannin

g og 

rekrutte

ring 



Bli med på kampanjer for økt synlighet 



FoU og teknologiutvikling på gang med en 
sluttbrukersatsing 





norskvann.no 



Viktige møteplasser i 2017 

• Vannforsyningsdagene, 30.-31. mai, Larvik 

• IWA – LESAM, 20.-22. juni, Trondheim 

• Årskonferansen, 5.-6. sept. Oslo 

• Nordisk avløpskonferanse, 10.-12. okt., Danmark 

• Fagtreffuke, uke 43, Gardermoen 

• Jus-konferansen, 29.-30. nov., Gardermoen 


