
 
 

Valg til Norsk vannforenings styre i 2020 

Valgkomiteens innstilling 

 

 

Rammer for valgkomiteens arbeid: 

• Det følger av vedtektene at foreningens styre skal bestå av leder, nestleder og 7 

styremedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. For den 

aktuelle to-års-perioden velges styreleder og 3 styremedlemmer, eller 5 

styremedlemmer. Styret velger selv nestleder. 

• På valg i år er Lars Hem (styreleder), Elisabeth Elgsæter (nestleder), Vegard Nilsen, og 

Vidar Lund.  

• Lars Hem ønsker ikke å ta gjenvalg, og vi må derfor både finne et nytt styremedlem og 

velge en ny styreleder. Vi takker Lars for lang og tro tjeneste i styret! 

• Elisabeth Elgsæter, Vegard Nilsen, og Vidar Lund har alle sagt seg villige til å ta gjenvalg. 

 

Valgkomiteen innstiller på følgende: 

• At styrets nestleder Elisabeth Elgsæter nå velges som ny styreleder. Elisabeth har vært 

nestleder i denne perioden, og har lang erfaring fra styret og andre verv i 

Vannforeningen. Det gir en god kontinuitet i arbeidet at hun nå rykker opp til leder. 

• At både Vegard Nilsen og Vidar Lund gjenvelges for en ny periode. Vi setter pris på at de 

tar gjenvalg, det bidrar til kontinuitet i styret. 

• At Erik Johannesen velges som nytt styremedlem. Valgkomiteen er glad for at han har 

sagt ja til å gå inn i styret. 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

• Ingun Tryland (Norsk Vann) 

• Arve Heistad (NMBU) 

• Anders Iversen (Miljødirektoratet) 

 



Kort om kandidatene 
 

 

Elisabeth Stien Elgsæter (Asplan Viak) 

Sivilingeniør i avdeling Vann og Miljø i AsplanViak AS. Jobber 

primært med prosjekter innen vannforsyning; vannbehandling, 

utredninger, detaljprosjektering. Utdannet sivilingeniør innen 

industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU 2011. 

 

 

Vegard Nilsen (NMBU) 

Mastergrad i vann- og miljøteknikk og doktorgrad (2016) fra NMBU 

knyttet til dybdefiltrering og smitterisikomodeller (QMRA) for 

drikkevann. Er nå ansatt som universitetslektor/postdoktor ved 

NMBU og underviser bredt innenfor fluidmekanikk/hydraulikk, 

QMRA, overvann m.m. Ansatt i Norconsult fra 2008 – 2018. 

 

 

Vidar Lund (FHI) 

Cand.real. fra UiO i ferskvannszoologi i 1982, og doktorgrad fra 

NVH i Vannhygiene i 1991. Har arbeidet som forsker/seniorforsker 

ved Folkehelseinstituttet siden 1983. Bred erfaring innen 

vannforsyningsfeltet, med hovedvekt på desinfeksjon, biofilm og 

materialer i kontakt med drikkevann. 

 

Erik Johannessen (COWI) 

Sivilingeniør innen VA teknikk fra NLH, har en Master på Univ. of 

Washington i Seattle og en PhD ved UMB innen renseteknikk, og 

er Associate Assistant Professor ved University of Washington i 

Seattle – USA. Jobbet for leverandørindustrien i Østfold, og 

Norconsult før han kom til COWI i 2006. Over 20 års relevant 

erfaring som prosjektleder, rådgiver og prosjekteringsleder innen 

vann- og avløpsbehandling. Har renseteknikk som spesialfelt, og 

bred erfaring med samarbeid med alle relevante fag. 




