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Rammebetingelser for 

vanntjenestene

Økonomi Organisering

Samhandlings-

rutiner 

Kompetanse

Bemanning Politikk

Regelverk

Klima
Befolkning



Nye forventninger



Stort investeringsbehov 
i norsk vannbransje

280 mrd. kr 2016-40

4 % årlig gebyrvekst for å:

�Innfri strengere kvalitets- og 
sikkerhetskrav

�Håndtere befolkningsvekst

�Tilpasse til et endret klima

�Tilstrekkelig fornyelsestakt



Store investeringer = stort potensiale 
hvis vi gjør de rette valgene

Bærekraftige løsninger

Kostnadseffektive løsninger

Innovasjon og økt grønn 
konkurransekraft

Miljøarbeidsplasser



Dagsaktuelle politiske vannsaker

Sektorlov for vanntjenester

Rask oppfølging av overvannsutvalgets forslag

Teknologiutviklingsprogram for vannbransjen

Investeringsstøtte til Nasjonalt 
kompetansesenter for vann- og 
avløpsinfrastruktur

Beskyttelse av vannkilder til drikkevannsformål

Ressurser til å arbeide med helhetlig 
vannforvaltning



Mye av rammeverket fastsettes av kommunene

Utbygging av ledningsnettet og 

fornyelsestakt

Gebyr

Abonnementsvilkår

Kvalitet på anlegg

Overvannshåndtering 

Hygieniske barrierer

Eierskap og utforming av 

stikkledninger

Vannmålere 



Viktig debatt lokalt

Rammebetingelsene er mange 
og i stadig utvikling

Tilfredsstillende 
tjenesteproduksjon krever 
helhetsforståelse, kompetanse 
og ressurser

Kan oppgavene løses best 
alene eller i samarbeid med 
andre?



Viktig basis på alle nivåer: 
Kunnskap om tilstand og behov



Norsk Vann Prosjekt: Viktig verktøykasse



Regelverk fra EU - drikkevann

Drikkevannsdirektivet på høring

Forslag til revisjon av drikkevannsdirektivet ultimo 2017

WHO studie om kjemiske og mikrobiologiske parametre

Produkter i kontakt med drikkevann - byggevaredirektivet fremfor 

drikkevannsdirektivet

Opplysninger til abonnenter

Gjenbruk av vann - forslag til regulering i april/mai

Drøfter sikkerhetsaspekter ved vannforsyningen



Regelverk fra EU - avløpsvann

Vanndirektivet: Evaluering i 2019 – revidert direktiv i 2023

Avløpsdirektivet: Prosess parallelt med vanndirektivet

Slamdirektiv uendret, Gjødselvareforordningen straks i mål

Plaststrategi: Januar 2018

Legemidler i miljøet: Avsluttet «public consultation»



Norsk vannbransje påvirker rammebetingelsene fra EU

�Eureau.org

�Meld fra om dere ønsker månedlig nyhetsbrev!



Nasjonalt regelverk



Iverksatt 1. juli 2017

Plan- og bygningsloven § 27-2
Sikring av avløp og overvann i byggesakene

Plan- og bygningsloven § 2-3 
- avventer ikrafttredelse

Stedfestet informasjon over ledninger

Byggteknisk forskrift
TEK10 blir til TEK17



Iverksatt 1. januar 2018

Vannressurslovens bestemmelser om grunnvann

Ledningsforskriften – forskrift til veglovens § 32
Om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting 
av ledninger over, under og langs offentlig veg



Iverksettes 25. mai 2018

Personvernlov og personvernforordning



Sentral godkjenning -
kompetansekrav

Tiltaksklasse 2: Krav om ingeniør i bedriften -
overgangsordning til 1. januar 2020

Praksisendring fra 1. oktober
Ikke lenger krav til fagbrev og ADK1
Kommunene må lage gode systemer for å stille riktige 
kvalifikasjonskrav

Ekspertutvalg skal vurdere alternativer til sentral 
godkjenning

Vår fortolkning av 

byggesaksforskriftens krav til 

kvalifikasjoner og 

gjennomføringsevne har vært 

for streng på noen punkter, og 

vi har derfor endret vår praksis



Ny Norsk Standard
NS 3070-2

Samordning av ledninger i 
grunnen - kostnadsfordeling



Høringer



Statlig planretningslinje 
for klimatilpasning

Klimatilpasning tas inn i eksisterende 
retningslinjene for klima- og energiplanlegging 

Norsk Vann: Bør ta inn særskilt at de som jobber 
med vann og avløp må involveres på planstadiet



Opplæringsloven
fagbrev på jobb

Kandidater med erfaring innen sitt fagområde 
skal gjennom veiledet praksis kunne få gå opp til 
fag- eller svenneprøve uten bestått eksamen fra 
teoretiske fellesfag (matematikk, norsk og 
engelsk)



Vannforskriften

Flytte ansvaret fra fylkeskommunen til utvalgte 
fylkesmenn

Flytte forskriftshjemmelen fra plan- og 
bygningsloven til ny § 26a i naturmangfoldsloven

Vannforvaltningsplanene skal ikke lenger vedtas som 
regionale planer



Gjødselvareforskriften

Delrevisjon - omsetning og bruk 
av visse ”avløpsslambaserte 
produkter” 

Mindre strenge krav for å åpne for innovasjon ved at 
de muliggjør omsetning i Norge av en type 
avløpsslamprodukter som det ikke er mulig å 
omsette etter gjeldende regelverk

Det jobbes med utkast til bestemmelser om 
bruken av avløpsslam, bl.a. krav til lagring og 
spredeareal



Overtredelsesgebyr

Gi hjemmel for overtredelsesgebyr i 
forurensningsloven

Utvide strafferammen ved ulovlig forurensning



Like konkurransevilkår
Rapport fra et ekspertutvalg

Problematisk at det er skattefritak og 
konkursimmunitet når man opererer i et marked

Behov for regnskapsmessig skille og skatteplikt

Omsetningsterkskel



Regionreform
Rapport fra et ekspertutvalg

Oppgaveoverføring fra staten til de nye 
fylkeskommunene

Utvide strafferammen ved ulovlig forurensning



Og til slutt et varsku!
Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2



Dommer



Avslag på utslipppstillatelse

Gulating lagmannsrett 04.05.2017

Var vedtaket ugyldig 
Restriksjonene i den lokale forskriften gikk 
ikke lengre enn ekspropriasjonsskjønnet



Tilknytningsgebyr i lagmannsrettene

Foreldelse - Borgarting 3. januar

Seksjonering - Borgarting 28. februar

Avtalt annen debitor – Agder 4. april

Forurensningsforskriften § 16-3 første punktum:
Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers gebyrpliktig 
eiendom blir bebygd, eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etter lov om 
kommunale vass- og kloakkavgifter § 1. Ved tilbygg eller påbygg kan det beregnes 
tillegg i tilknytningsgebyret.



NS 8406 Avbestillingserstatning 
- avvik i regulerbare mengder

Agder 16.03.17

Var avviket vesentlig og større enn hva 
en aktsom entreprenør burde ta i 
betraktning ? Punkt 19



Nord-
Gudbrandsdal 
tingrett 
15.11.2017
- anket -



Se hva som skjer...


