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Informasjon om VAnnforsk

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

VAnnforsk er et formalisert nettverk kan møtes av produsenter og leverandører
hvor det skapes arenaer og muligheter i en FoU-kontekst med forskningsinstifor samarbeid mellom ulike aktører i tusjoner som medspillere. Verdiskaping i
vann- og avløpsbransjen (VA) knyttet til form av bedre og riktige produkter ut fra
forskning og innovasjon. Gjennom dette brukernes behov, vil være viktig i disse
stimuleres det til økt forskning og utvik- prosessene.
VAnnforsk ble etablert 29. september
ling innen vann- og avløpsområdet.
VAnnforsk har medlemmer fra leveran- 2010 og har 33 medlemmer pr. 01. januar
dører, produsenter, rådgivere, forsknings 2012. VAnnforsk ledes av et eget styre
miljøer/-institusjoner, universiteter og som velges av årsmøtet. Sekretariatet ligVA-selskaper/-kommuner. Således repre ger hos Norsk Vann, bransjeforeningen
senterer VAnnforsk hele VA-sektoren, for vann- og avløpssektoren. Mer informasjon finnes på www.vannforsk.no.
inkludert FoU-miljøene.
VAnnforsk arbeider etter en handFoU-aktiviteten innen vann- og avløps
sektoren har over lengre tid ikke vært lingsplan vedtatt av VAnnforsks styre og
tilstrekkelig til å møte sektorens behov. årsmøte. Det er to hovedpilarer i denne;
Dette er synlig på flere måter, og en av påvirkning av rammevilkår for FoU
disse er få søknader fra VA-bransjen til innen VA og skape arenaer for prosjektForskningsrådets ulike programmer samarbeid. Påvirking av rammevilkår
(jf. Erik Normann, Forskningsrådet). for FoU er arbeid inn mot Forsknings
VAnnforsk skaper arenaer hvor de ulike rådet og andre, for å synliggjøre behovet
aktørene sammen kan etablere nye pro- for å styrke VA i offentlige forskningssjektideer og ta initiativ til nye prosjek- programmer. Som et grunnlag for det
ter, gjennom dannelse av nettverk/sam- videre påvirkingsarbeidet og valg av straarbeidsplattformer. Hovedfokus vil der- tegi, er en kartlegging av FoU-behovet i
for være å knytte kontakter mellom for- VA-sektoren igangsatt. SET ved Hallvard
skjellige bransjer, fagområder og aktører Ødegaard utfører kartleggingen, og rapinnen bransjen, slik at brukernes behov porten skal være ferdig i mars 2012.
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Er du interessert i deltakelse i VAnnforsk? Ta kontakt med sekretær Kjetil
Furuberg, Norsk Vann eller styreformann Bjarne Paulsrud, Aquateam.

Nye rapporter fra Norsk
Vann Prosjekt

Norsk Vanns prosjektsystem ”Norsk
Vann Prosjekt” genererer stadig nye rapporter og veiledninger 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
rapporter siden forrige omtale i VANN
4/2011. Rapportene 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 rapportene i pdf-format fra
www.norskvann.no.

Veiledning i omorganisering
av andelsvannverk til
samvirkeforetak (Norsk
Vann rapport 186/2011)

Som en følge av innføring av ny samvirke
lov i 2008, må alle eksisterende andelsvannverk omorganiseres til samvirkeforetak innen 01.01.2013. For nyetablerte
samvirkevannverk gjelder samvirkeloven
fra fastsettelsestidspunktet.
Rapporten viser hvordan prosessen
med omdanning til samvirkeforetak kan
foregå for å oppfylle lovens krav. Den
inneholder konkrete forslag til gjennomføringsprosessen, hvilke valg som må
gjøres med anbefalinger, samt mal og
eksempler på vedtekter. Dette antas å

kunne være til stor hjelp i forestående
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prosesser som andelsvannverkene må
igjennom.
Det er også innhentet og omtalt erfaringer fra flere andelsvannverk som har
vært gjennom prosessen med omdanning til samvirkeforetak. Til rapporten
er det vedlagt et eksempel på omfattende
vedtekter og et eksempel på enkle vedtekter. Dette for å vise spennvidden i
innhold og omfang og hvordan dette kan
gjøres på ulike måter.
Erfaringene fra de som har gjennomført den aktuelle prosessen, er at den kan
gjennomføres på en nokså enkel måte.
Ved å bruke denne rapporten med omtale av prosess, maler og eksempler håper
Norsk Vann å bidra til enkle og rasjonelle
prosesser som mange andelsvannverk er
henvist til å gjennomføre i nærmeste
fremtid.
Forfattere av veiledningen er May
Rostad og Svein Aannestad, Kinei AS.
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Kommunal overtakelse av
vannverk omorganisert
som andelslag eller
samvirkeforetak (Norsk
Vann rapport 187/2011)

Det er ca. 500 andels- eller samvirkevannverk i Norge som forsyner mer enn
50 personer eller 20 husstander/hytter.
En del av disse opplever at det av ulike
årsaker blir stadig mer krevende å ivareta
ansvaret som vannforsyningsleverandør.
Vannverk som opplever at utfordringene
blir for store, henvender seg gjerne til
kommunen med anmodning om at
kommunen skal overta anleggene og ansvaret for vannforsyningen til abonnentene.
Denne rapporten gir veiledning til
hvordan vannverket og kommunen kan
samarbeide i prosessen om overtakelse
av vannverket. Det er utarbeidet veiledning for en trinnvis utrednings- og beslutningsprosess for to ulike situasjoner:
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1. Vannverket tar initiativet til kommunal overtakelse (kapittel 3)
2. Kommunen tar initiativ til kommunal overtakelse (kapittel 4)
Rapporten inneholder også maler og eksempler som kan være nyttige for kommuner og vannverk som skal i gang med
en overtakelsesprosess:
• Mal for utarbeiding av avtale mellom
kommunen og vannverket ved en
overtakelse
• Mal for inngåelse av avtale med
aktuelle grunneiere som har vann
ledninger og andre anlegg på sin
eiendom, som gir kommunen tilgang
til anleggene for nødvendig drift,
vedlikehold og fornyelse av anleggene
• To eksempler på kommunestyresak
og avtaler som er inngått mellom
kommunen og vannverket som er
overtatt av kommunen
• Eksempel på politisk vedtatt strategi
for overtakelse av vannverk i en
kommune
Forfattere av veiledningen er May Rostad
og Svein Aannestad, Kinei AS.
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