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Kort om Norsk Vann

- rent vann – vår framtid

Den nasjonale interesseorganisasjonen for 
vannbransjen

Representerer 320 kommuner og 96 % av landets innbyggere

Kommuner og kommunalt eide selskaper er våre andelseiere

Rådgivere, leverandører, utdanningsinstitusjoner m.fl. er 
tilknyttede medlemmer

Hovedkontor på Hamar og avdelingskontor i Oslo

Viktigste arbeidsområder

Utvikling og formidling av kompetanse

Utvikling av veiledere og verktøy for bransjen

Interessepolitisk arbeid



Stort investerings- og 

rekrutteringsbehov

Investeringsbehov i bransjen 
på 332 mrd. kr. fram mot 
2040

Driftsoperatører: Gj.snitt 113 
pr. år 

Ingeniør: 30 pr år i kommunal 
sektor

Siv.ing: 37 pr år i bransjen



Avløpssituasjonen i Norge

Norge er i brudd med EUs avløpsdirektiv, 
Statsforvalteren gir pålegg til kommunene

Resultater fra tilsynsaksjonen i 2021 viser at 
mange kommuner har et kommunalt 
avløpssystem i strid med regelverket

Vi erfarer store utfordringer pga manglende 
kapasitet til veiledning av kommunene fra 
direktorat og statsforvalter



2019 og 2020: Miljødirektoratet 
ber fylkesmannen stramme inn 
overfor kommuner

Gjelder både for anlegg med 
sekundærrensing og anlegg med   
primærrensing



Statsforvalteren setter 
makt bak kravene - I

Står dårlig til i 15 av kommunene i Viken – i 11 
av disse er situasjonen  alvorlig

Gjentakende brudd på utslippstillatelsen

SF advarer mot å utsette avløpsanleggene for 
mer belastning: 

«Ethvert nytt påslipp fra bolig eller næring vil 
bli betraktet som forsettlig økning i ulovlig 
utslipp»

Kommunal rapport, 24.06.20



Miljødirektoratet mener alvor. 

«Dermed må alle som har utslipp til 
Oslofjorden være forberedt på at det kan 
komme krav om nitrogenfjerning»

Kommunal rapport i går, 10.02.



Norge trenger: Nasjonal 

handlingsplan for avløpsområdet -

I
For å lukke brudd på EUs 
avløpsdirektiv

For å være forberedt på nye krav i 
nytt avløpsdirektiv

En felles plan trengs - for 
samordning og prioritering av 
tiltakene 

ikke kapasitet i markedet eller 
forvaltningen til å gjøre «alt» 
samtidig

allerede mange store oppdrag i 
bransjen – prosess-leverandører sier 
nå nei til oppdrag

rådgivende ingeniører er overbelastet 
og må si nei til oppdrag



Norge trenger: Nasjonal 

handlingsplan for avløpsområdet -

II
For å sikre rasjonelle og 

bærekraftige løsninger – som 

skal virke til vannets og 

folkets beste i 40-50 år

For å bygge kompetanse, 

sammen med FoUI og markedet

For å utnytte potensialet for 

næringsutvikling og -vekst



FAN-programmet –
forskningsprogram for fjerning av næringsstoffer

Etablert i 1988 – SFT, finansiert av NTNF med 9 mill kr. 

(I tillegg hhvis 15 og 35 mill kr direkte til Bekkelaget og 

VEAS fra MD (FoU og pilot for N-fjerning) 

Mål for FAN-programmet: 

 Framlegge anbefalinger mht hvilke tekniske løsninger som 

kunne brukes for å nå målene i Nordsjøavtalen

 Utarbeide et økonomisk grunnlag for kostnadene forbundet 

med næringsstoff-fjerning, som SFT kunne bruke i sin 

tiltaksanalyse

 Bidra til utvikling av norsk miljøteknologi

 Bidra til kompetanseheving innen nitrogenfjerning i det 

norske fagmiljøet



Nasjonal handlingsplan – inspirert av FAN-
programmet
• Kan legges til et utvidet Program 

for teknologiutvikling (FHI)

• Bygge kompetanse for 
nitrogenrensing med mer

• Teknologiutvikling for løsninger 
tilpasset norske forhold

• Nyere utfordringer: 
klimaeffekter, miljøgifter etc


