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Kurs i vann- og avløpsrett

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

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juri-
diske problemstillinger du er nødt til å finne 
svar på i din arbeidshverdag? 

Vann- og avløpstjenestene er regulert i ulike 
lover og forskrifter, samtidig som kommunene 
fastsetter sine egne lokale forskrifter og abonne-
mentsvilkår. I tillegg er det mange dommer og 
andre avgjørelser som man bør kjenne til.

Vi erfarer at mange benytter vår juridiske 
nettside va-jus.no og at våre medlemmer i øken-
de grad har juridiske spørsmål de ønsker hjelp 
til å løse.

Norsk Vann har derfor utarbeidet et grunn-
leggende kurs i vann- og avløpsrett for å hjelpe 
deg til å forstå den rettslige reguleringen av 
vann- og avløpstjenestene og gjennom dette 

gjøre det enklere for deg å finne frem i de ulike 
regelverkene.

Kurset passer best for saksbehandlere og le-
dere i kommunen som jobber med forvaltning 
av vann- og avløpstjenester og personer som bi-
står disse.

Vi tar for oss relevant regelverk som regule-
rer rollen som eier av vann- og avløpsanlegg og 
rollen som utøver av myndighet.

Kurset gjennomføres over tre dager, og de to 
siste dagene vil bli gjennomført i sammenheng, 
med mulighet for å overnatte. For å sikre best 
mulig faglig og praktisk kompetanse på alle fag-
områdene, vil det være to kursholdere alle kurs-
dagene. Vi legger opp til dialog med kursdelta-
kerne og noe arbeid med oppgaver.

Kartlegging av mikroplast i drikkevann
Mikroplast er et svært aktuelt tema, og Norsk 
Vann arbeider med problemstillingen både 
innenfor vannforsyning og avløp. NIVA er nå 
engasjert av Norsk Vann til å kartlegge fore-
komst av mikroplast i drikkevann.  

Et oppslag i The Guardian fra 06.09.2017 om 
funn av mikroplast i drikkevann, har blitt fulgt 
opp på både nasjonalt og på europeisk nivå. 
Konklusjonen er at man trenger flere under-
søkelser for å få bekreftet funnene, for å forstå 
hva disse funnene betyr, omfanget av proble-
met, og for å kunne gjøre en risikovurdering. 
Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen 
var i Dagbladet 07.09.17 klar i sin uttalelse på at 
det vil settes i gang kartlegging av forekomst av 

mikroplast i drikkevann umiddelbart. Miljø-
direktoratet og Mattilsynet har fått i oppdrag å 
gjennomføre denne kartleggingen. 

Norsk Vann har, i tett samarbeid med Vann- 
og avløpsetaten i Oslo kommune og flere andre 
kommuner, igangsatt prosjektet ”Kartlegging av 
mikroplast i drikkevann”. NIVA er engasjert 
som FoU-partner. Frem til årsskiftet vil det 
gjennomføres litteraturstudie og metodeutvik-
ling. Prøvetaking gjennomføres i starten av 
2018. Prosjektet koordineres med myndighete-
nes arbeid på området. Resultatene av kartleg-
gingen vil legges til grunn for en risikovurdering. 
Trolig vil Folkehelseinstituttet bistå prosjektet 
med denne vurderingen. 
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Utfordringer med mikroplast i akvatiske (og 
i noen grad terrestriske) økosystemer har vært 
et tema de siste årene. Miljødirektoratet har, på 
oppdrag for Klima- og miljødepartementet, 
gjennomført og gjennomfører flere prosjekter 
for å skaffe mer kunnskap om omfanget av pro-
blemet og som kunnskapsgrunnlag for å foreslå 

tiltak. Norsk Vann deltar aktivt i debatten og 
kunnskapsutvekslingen på området. For å styr-
ke arbeidet ytterligere foreslås det nå å opprette 
en egen arbeidsgruppe på området.

Blindevannet. Foto: Christen Ræstad


