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Vår visjon:
Vi skal gjøre avløpsslam til et foretrukket
jordforbedrings- og gjødselprodukt.
Avløpsslam - en naturlig del av kretsløpet!

Bransjenorm
slam
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Dette er våre fokusområder i vårt arbeid med å strekke
oss mot vår visjon:
 Avløpsslam er en ressurs
 Overholde myndighetskrav
 Sørge for egnet produkt
 Kvalitetssystem
 Kvalitetskontroll/undersøkelser
 Kvalitetspraksis
 Rutine for tiltak ved uforutsette hendelser
 Preventivt vedlikehold
 Kontinuerlig forbedring
 Informasjon og kommunikasjon
Norsk Vanns bransjenorm for slam skal bidra til at samarbeidspartnere og kunder
er trygge på at:










Vi arbeider seriøst og målrettet for at organisk materiale og
næringsstoffene i avløpsslam forblir en ressurs som blir brukt på en slik
måte at det er til nytte i jordbruk og grøntanlegg i et bærekraftig
perspektiv.
Vi har en uttalt policy og god praksis, som etterleves
Vi arbeider for et godt omdømme og ønsker god kommunikasjon med alle
aktører for stadig å bli bedre
Kommunen/selskapets arbeid med slam gjennomføres på en strukturert
og systematisk måte
Kommunen/selskapet arbeider systematisk med forbedring av
slamkvaliteten
Vi er opptatt av kvalitetssikring i alle ledd i verdikjeden, samt sporbarhet
og dokumentasjon
Våre slambaserte produkter er av god kvalitet og at vårt kvalitetsstempel
(merkevare) inngir trygghet
Vi praktiserer åpenhet – og alle er til enhver tid velkommen til å besøke
oss for å få informasjon om våre anlegg og våre produkter
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Kunnskapsoppbygging
Kunnskapsoppbyggingen foregår ved e-læringsleksjoner i Norsk Vann sin
kursportal kombinert med en samling sammen med andre anleggseiere for å
utveksle erfaringer og et faglig nettverk.
Internt i organisasjonen skjer kunnskapsoppbyggingen ved e-læring og flere
samlinger der normen med tilhørende god praksis/temaveiledere blir
gjennomgått og drøftet.
Helt avgjørende for et godt resultat er at våre samarbeidspartnere
(entreprenører, transportører, slamdistributører mv.) er med i
kunnskapsoppbyggingen og implementeringen.
Kunnskapene videreutvikles ved å følge med i oppdaterte temaveiledere og elæringsleksjoner.

Så vel kurs som selve implementeringen foregår i Norsk Vann sin e-læringsportal,
kombinert med samlinger.

Hva betyr det å være med i bransjenormen?

Ved å implementere bransjenormen og delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle
den med grunnlag i rammebetingelsene som er i stadig endring, tar man
medansvar og bidrar til at kvalitetssikret slam forblir en etterspurt ressurs også i
et lengre tidsperspektiv. Videreutviklingen foregår ved å gi innspill under årlig
samling av brukerne. Et eget arbeidsutvalg, med Norsk Vann som sekretariat,
drøfter innspillene og iverksetter nødvendige tiltak.
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Noen






sentrale forhold som anskueliggjør merverdien ved å delta i arbeidet:
Felles kunnskapsoppbygging
Felles god praksis
Samarbeid ved utveksling av prosedyrer
Felles ståsted som grunnlag for myndighetskontakt og samarbeid
Målrettet forebyggende arbeid med fokus på tilførsler av uønskede stoffer

Normen er et system for målrettet kvalitetsarbeid, og omfatter hele verdikjeden,
fra påslipp til avløpsnettet, via behandlingsprosesser på anlegget, til ferdig
slamprodukt. Gjennom dette bidrar man til å bygge tillitt til anleggseiernes og
samarbeidspartneres og de slambaserte produktene.
Vedlikehold og oppdatering
Det er Norsk Vann som bransjeforening som eier normen. Norsk Vann har som
målsetting at bransjenormen innarbeides som et nasjonalt verktøy for
kvalitetssikring av slam. Det er etablert et eget arbeidsutvalg som har ansvar for
den praktiske oppfølgingen i form av vedlikehold og videreutvikling av normen.
Utvalget er sammensatt av representanter for anleggseiere som har
implementert normen og Norsk Vann sin representant som leder og sekretær for
utvalget.
Utvikling av opplæringssystemer, vedlikehold av normdokumenter etc.
finansieres ved at Norsk Vann krever en avgift for tilgang til normens nettsider
og kurs (engangsavgift) og en årlig abonnementsavgift. Avgifter vurderes jevnlig
på bakgrunn av antall anlegg og entreprenører som implementerer normen.

Hvor kan man få mer informasjon?

Nærmere informasjon kan fås ved å kontakte Norsk Vann ved Steinar Nybruket
(62553025) eller Arne Haarr (62553033).
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