Norsk Vanns innspill til:

Høring i kommunal- og forvaltningskomiteen 19./23. oktober 2020 vedr.
Prop. 1 S (2020-2021) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Store investeringsbehov i vann og avløpssektoren.
Norsk Vann er i sluttfasen med å få ferdigstilt en rapport som beregner investeringsbehovet til
kommuner og kommunale selskap de neste 20 årene for vann- og avløpssektoren. Norconsult/SINTEF
har beregnet dette til 320 milliarder. Dette betyr en betydelig økning for abonentenes gebyrer. Men det
betyr også at hele bransjen blir utfordret på kompetanse og kapasitet. For kommunene vil kampen om
kompetanse bli hard. Det er viktig at vi nå evner å utdanne nok folk som kan løse denne formidable
utfordringen. Det er også avgjørende for å holde gebyrveksten så lav som mulig at kommuner,
næringsliv og staten klarer å finne sammen i gode innovasjonsfelleskap. Denne kritiske
samfunnsektoren må i årene som kommer få betydelig mer oppmerksomhet, både fra kommnal ledelse
og nasjonalpolitisk nivå.
Vi mener at sektoren nå hadde vært tjent med en egen Stortingsmelding som vil belyse de utfordringer
som vi har de neste 20 årene. En fragmentert stat, sårbar leverandørindustri og et langstrakt land med
klimaendringer stiller sektoren ovenfor betydelig utfordringer, mange av de må løses på nye måter.
Til Programkategori 13.90 post 21 Spesielle driftsutgifter:

Oppfølging av overvannsutvalgets innstilling
Mer ekstremnedbør kombinert med økt fortetting fører stadig hyppigere til skader på bygninger og
infrastruktur. Uten forebyggende tiltak, forventet Overvannsutvalget i sin utredning NOU 2015:16 at
de totale skadekostnadene i løpet av de neste 40 årene blir i størrelsesorden 45 til 100 milliarder
kroner. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av forebyggende tiltak er følgelig stor. Det statlige
regelverket må tilrettelegge for nødvendige overvannstiltak. Det haster å avklare ansvaret for å
etablere forebyggende tiltak og hvordan de skal finansieres. Det er også behov for å avklare ansvaret
for skader som likevel vil oppstå.
Vi ber om at Stortinget setter av tilstrekkelige ressurser til å følge opp forslagene i NOU 2015:16,
herunder utrede spørsmålet om ansvar for skader.

Benchmarking
Norsk Vann har gjennom en årrekke utviklet og driftet benchmarkingssystemet bedreVANN,
der kommuner og interkommunale selskaper deltar for årlig tilstandsvurdering og
benchmarking av de kommunale vann- og avløpstjenestene. En ambisjon i
benchmarkingsarbeidet fremover må være å få til en heldigitalisert løsning for innrapportering
av data til nasjonal vannstatistikk, herunder de statlige innrapporteringssystemene MATS
(Mattilsynet), MDIR (Miljødirektoratet) og KOSTRA (SSB).
Vi ber Stortinget i statsbudsjettet for 2021 om å berede grunnen for en bedre tilrettelagt
digital innrapportering av statistikk for vann og avløp for å bedre benchmarkingen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktpersoner:
Direktør Thomas Breen, mob. 479 75 340, thomas.breen@norskvann.no

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling
av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling. Norsk Vann eies av norske kommuner,
kommunalt eide vann- og avløpsselskaper, kommunenes driftsassistanser og noen samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 320
kommuner med ca. 95 % av landets innbyggere. En rekke leverandører, rådgivere m.v. er tilknyttede medlemmer. Norsk Vann har en
samarbeidsavtale med KS.

Side 1 av 1

