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Nye rapporter 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 ”Norsk 
Vann Prosjekt” genererer stadig nye rap-
porter og veiledninger på vann- og av-
løpsfeltet. 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 
1/2012. Rapportene kan kjøpes hos 
Norsk Vann. De som er med i Norsk 
Vann Prosjekt eller abonnerer på resulta-
ter fra Norsk Vann Prosjekt, kan fritt 
laste ned rapportene i pdf-format fra 
www.norskvann.no.

Rettigheter til uttak av 
vann til allmenn 
vannforsyning (Norsk 
Vann rapport 191/2012)
Før et vannverk kan ta ut vann til all-
menn vannforsyning må det ha rådighet 
over vannkilden, gjennom en eiendoms-
rett til grunnen eller bruksrett til vann-
kilden. For mange uttak er det i tillegg 
påkrevd at vannverket har konsesjon fra 
NVE, alternativt at uttaket er behandlet i 
en reguleringsplan. 

Norsk Vanns spørreundersøkelse viste 
at mange vannverk ikke har sikret rådig-

heten mot konkurrerende interesser til 
vannet. Mye tyder også på at flere burde 
søkt om konsesjon for sitt uttak. Vann-
verkene rapporterte at de hadde konse-
sjon for 24 % av vannuttakene, og mye 
tyder på at det reelle tallet er enda lavere. 

Det er et stort behov for å øke kunn-
skapsnivået om disse spørsmålene. Rap-
porten inneholder derfor både en gene-
rell gjennomgang av reglene for rådighet 
over vannkilden og kravene til konse-
sjon, og en veiledning for hvordan vann-
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verkene bør gå fram for å sørge for at 
dette er på plass.

Avslutningsvis blir det pekt på at 
myndighetene bør gi vannuttak for all-
menn vannforsyning en tydeligere prio-
ritet, der det kan være konkurrerende 
rettigheter til vassdraget/grunnvannet. 
Det blir pekt på at dette kan gjøres 
innenfor dagens regelverk, ved at NVE, i 

tråd med anbefalingene fra forarbeidene, 
tidsbegrenser konsesjoner og setter vil-
kår. Videre blir det vist til at konsesjons-
reglene for grunnvann bør klargjøres, da 
det er sprik mellom lovtekst og praksis 
på området.

Forfatter av veiledningen er Elin Riise, 
som er jurist i Norsk Vann.


