NYTT FRA NORSK VANNFORENING

Styrelederen har ordet ...

Det nye året er godt i gang. Fagtreff- og seminarprogrammet er sendt ut, og allerede i januar var
det fullt hus – over 90 deltakere på det første
fagtreffet om oljeavskillere. Erfaringen med
påmelding til fagtreff er udelt positiv. Vi satser
også på at de fleste fagtreff vil bli gjort tilgjengelig
på internett i år. Det har vist seg at det ofte er flere
enn 100 deltakere med på nett på hele eller deler
av fagtreffet.
Nytt av året er at seminaret knyttet til general
forsamlingen (7. april) legges faglig opp rundt
vinneren av Vannprisen. Vinneren er fortsatt
hemmelig, og i år er temaet avløp. Følg med på
våre hjemmesider og e-post for detaljer omkring
programmet.
I løpet av våren vil vi også få nye, moderne
hjemmesider. Det vil fortsatt bli mulig å søke på
artikler i VANN på nett.
Det skjer for tiden mye spennende på vannområdet i Norge:
• Vannforvaltningsplanene ble vedtatt i fylkes
tingene, og godkjenning, planlegging av
gjennomføring og forbedringer til neste
planperiode er nå tema. Se ellers lederen for
flere kommentarer til dette.
• Drikkevannsforskriften er endelig kommet
på høring, og vi skal ha et oppfølgings
seminar når høringsfristen er over. Drikkevannsforskriften skal bl.a. ta høyde for å
følge opp de nasjonale målene for vann og
helse, som ble vedtatt i 2014. Mattilsynet,
Folkehelseinstituttet og Norsk Vann har
viktige roller i oppfølgingen her.
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• NOU-utredningen «Overvann i byer og
tettsteder» er også nå sendt på høring.
Et tydeligere planansvar i kommunene, og
NVE som veiledende myndighet er blant
anbefalingene.
• Samarbeidsprosjektet Naturfare Infrastruktur Flom og Skred (NIFS) med NVE, SVV og
JBV avsluttes med et eget stort seminar i
Oslo 12. april. Arbeidet videreføres med et
utvidet antall statsetater i en mer omfattende
«nasjonal satsing på naturfare».
• Det er startet et større prosjekt Klima 2050,
som gjennom innovasjon og forskning bl.a.
vil redusere samfunnsmessige risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og
flomvann. En rekke partnere innen næringsliv, offentlig virksomhet og forskningsinstitusjoner deltar.
Det vil derfor fortsatt være mye nytt fagstoff
framover som Norsk vannforening kan følge
opp når vi planlegger seminarer, fagtreff og innlegg i VANN.
Godt vannår 2016!
Inger Staubo
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