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Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Norsk Vann Rapport
(Tidligere NORVAR-rapporter)

Det utgis 3 typer rapporter:

Rapportserie A:
Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette kan være:
• Rapportering av prosjekter som er gjennomført innenfor organisasjonens eget 
 prosjektsystem
• Rapportering av spleiselagsprosjekter hvor to eller flere andelseiere i Norsk Vann BA 
 samarbeider for å løse felles utfordringer
• Rapportering av prosjekter som er gjennomført av andelseiere eller andre. 
 Rapporten vil i slike tilfeller kunne være en ren kopi av originalrapporten 
 eller noe bearbeidet

Fortløpende nummer xx-årstall

Rapportserie B:
Dette er en serie for «enklere» rapporter, for eksempel forprosjekter, som vil være grunnlag 
for videre prosjektvirksomhet mm.

Fortløpende nummer Bxx-årstall

Rapportserie C:
Dette er rapporter delfinansiert av Norsk Vann, men som er utgitt av andre.

Fortløpende nummer Cxx-årstall

Prosjektresultatene fra Norsk Vann Rapport (serie A og B) kan fritt benyttes internt i 
egen  organisasjon. Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis. 
 Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale  
med Norsk Vann BA.

Norsk Vann har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten 
og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå 
som følge av bruk av rapporten.

Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar
Tlf: 62 55 30 30  E-post: post@norskvann.no 
www.norskvann.no

Forsidefoto: Lise Marit Brodal (Hias), Ivar Helleberg og Johan Tømte

Norsk Vanns prosjektsystem genererer stadig 
nye rapporter, veiledninger og andre verktøy på 
vann- og avløpsfeltet. Prosjektsystemet er fullt 
ut brukerstyrt, for å sikre at prosjektene har 
størst mulig aktualitet og nytteverdi.

Her kommer en oversikt over nye verktøy 
 siden forrige nummer av VANN. Rapporter kan 
kjøpes hos Norsk Vann. De som er med i Norsk 
Vann Prosjekt eller abonnerer på resultater fra 
Norsk Vann Prosjekt, kan fritt laste ned rappor-
tene og andre verktøy i pdf-format fra bokhan-
delen på norskvann.no. Brosjyrer kan fritt lastes 
ned på norskvann.no og juridiske verktøy kan 
fritt lastes ned på va-jus.no.

Beste praksis for HMS-arbeid i 
vannbransjen
(Norsk Vann rapport 247/2018)

Denne rapporten er ment å være et oppslags-
verk over typiske risikofylte arbeidsoperasjoner 
og problemstillinger knyttet til ivaretakelse av 
sikkerhet og helse ved arbeid i vannbehandlings-
anlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsyste-
mer for vann og avløp. Oppslagsverket  beskriver 
typiske risikoforhold knyttet til ut førelsen av 
ulike drifts- og vedlikeholdsopp gaver og tiltak 
for å kunne utføre disse på en sikker og helse-
messig forsvarlig måte.

Målet med oppslagsverket er å gi alle i vann-
bransjen et sted å gå når ledere, verneombud og 
arbeidstakere har spørsmål til om ulike risiko-
fylte arbeidsoperasjoner utføres sikkert og hel-
semessig forsvarlig ved den enkelte virksomhet. 
Oppslagsverket er også ment å benyttes som in-
spirasjon og hjelpemiddel til utarbeidelse av 
skriftlige instrukser for risikofylte arbeidsopera-
sjoner som alle virksomheter skal ha i sitt 
HMS-styringssystem.

Oppslagsverket er basert på beste praksis for 
HMS-arbeid i bransjen, og kan på noen områ-
der gå utover minimumskrav i lovverket.

I neste fase av prosjektet vil Norsk Vann etab-
lere et nettbasert oppslagsverk for beste HMS- 
praksis for risikofylte arbeidsoperasjoner.  

Forfattere av rapporten er Ann Kristin Års-
kog Vikhagen, Norconsult AS og Magnhild 
 Eliassen, Norconsult AS.
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Regulering og organisering 
av vann- og avløpssektoren i 
 utvalgte europeiske land
(Norsk Vann rapport 246/2018)

svært fragmentert, med mange kommuner og 
kommunalt eide selskap. Unntaket er igjen den 
ekstremt konsoliderte sektoren i Skottland, og 
delvis også i Nederland. Alle land unntatt Norge 
har en egen lov som regulerer sektoren og tjene-
stene den leverer til abonnentene.

I alle de fem landene finansieres tjenestene av 
gebyr, men den nederlandske sektoren er også 
delvis finansiert gjennom skatt. Norge, Sverige 
og Nederland har en kostnadsbasert inntekts- 
og prismodell, mens modellen i Skottland og 
Danmark er mer incitamentsbasert. De to sist-
nevnte landene har også definert effektivitets-
krav til tjenestene. 

Tjenestekvaliteten er generelt stabil og god i 
alle de fem landene, men alle, og spesielt de 
skandinaviske landene, står overfor betydelige 
investeringsbehov. 

Det er få klart definerte offentlige innova-
sjonsprogrammer for vann- og avløpssektoren i 
Norge og Sverige, mens de tre andre landene i 
større grad har tydelige innovasjonsprogram-
mer med offentlig og privat involvering.

Vann- og avløpssektoren deltar i arealplan-
legging og miljøspørsmål i alle land, men det er 
i begrenset utstrekning identifisert formelle 
 retningslinjer for denne involveringen.

Forfatter av rapporten er BDO AS.

Rapporten viser organiseringen og reguleringen 
av vann- og avløpssektoren i Norge, Sverige, 
Danmark, Nederland og Skottland. I alle landene 
eier det offentlige vann- og avløpsanleggene. 
Kommunene er ansvarlige for å levere tjenestene, 
unntatt i Skottland hvor et statlig eid selskap 
 leverer tjenestene til husholdningene og i 
Neder land hvor regionale vannmyndigheter har 
ansvaret for avløpsrenseanleggene. Sektoren er 


