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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 www.
norskvann.no. Brosjyrer kan fritt lastes ned fra 
www.norskvann.no og juridiske verktøy kan 
fritt lastes ned fra www.va-jus.no.

Forslag til sektorlov for 
vanntjenester
(Norsk Vann rapport 214/2015)

Rapporten er utarbeidet som et innspill fra de 
fleste av organisasjonene i «Nasjonalt brukerforum 
for vannbransjen» til det regjeringsoppnevnte lovut-
valget på overvannsområdet. Helt siden opprettelsen 
i 2005 har et sentralt tema for brukerforumet vært 
behovet for statlig regulering av forholdet mellom 
vann- og avløpsvirksomhetene (kommuner og 
kommunalt eide selskap) og brukerne, blant annet 
når det gjelder ansvaret for overvann. Forslaget viser 
hvilke temaer som vil være aktuelle å ta inn i en norsk 
sektorlov for vann- og avløpstjenester.

Forfatter av rapporten er Guttorm Jakobsen 
i Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS.

Standardbrev og brosjyre – 
spredt bebyggelse 

Norsk Vann har gjennom sitt prosjektsystem 
utarbeidet standardbrev og brosjyre som kan 
benyttes når kommunen skal arbeide med utbed-
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ring av avløp i spredt bebyggelse. På www.va-jus.no 
er det nå en ny fane under «Hjelpemidler» som 
heter «Standardbrev – spredt bebyggelse”. Her 
finner du  informasjonsbrosjyre  til huseiere 
og standardiserte brev som kan benyttes til opp-
rydding i spredt bebyggelse.

Det kan være vanskelig å vite når man skal 
benytte de ulike hjemlene. Det er derfor utarbei-
det en veiledning til hjelp for å avgjøre når disse 
skal brukes:
• Forurensningsforskriften § 12-16 (utslipp 

uten tillatelse)
• Forurensningsloven § 18 (endring/omgjø-

ring m.m. av eksisterende tillatelse)
• Forurensningsloven § 7 (hjemmel for pålegg)

Innenfor disse tre er det utarbeidet ulike mal-
pakker.

 
Det er også utarbeidet:
• Mal for tillatelse til utslipp etter forurensnings-

loven. Tillatelsen omfatter også tillatelse til 
tiltak etter plan- og bygningsloven.

• Sjekkliste. Denne inneholder alle 
sjekkpunkter en kommune skal ivareta ved 
vurdering av utslippstillatelse/tillatelse til 
tiltak.

Vi håper de nye hjelpemidlene vil bli nyttige 
og er takknemlige for tilbakemeldinger fra kom-
muner som tar malene i bruk.


