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Hva er Norsk Vann?

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 selskaper, kommunenes driftsassistanser og 

noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 324 kommuner med  

ca. 98 % av Norges innbyggere. En rekke  leverandører, rådgivere m. v. er tilknyttede 

medlemmer. 

Norsk Vanns visjon er:   Rent vann – vår framtid

Hva tilbyr vi? 

Norsk Vann bistår medlemmene på en rekke områder, innenfor de overordnede 

målene i strategiplanen for Norsk Vann 2019-2022: 

• Norsk Vann skal sikre vannbransjen gode og forutsigbare rammebetingelser

• Norsk Vann skal sikre at vannbransjen har fremtidsrettet kompetanse 

• Norsk Vann skal stimulere til innovasjon og til at vannbransjen tar en tydelig  

posisjon i det grønne skiftet

• Norsk Vann skal stimulere til økt effektivitet og gjennomføringsevne  

i vannbransjen

 
Norsk Vanns strategiplan og årlige handlingsplaner er tilgjengelige på  
norskvann.no/om norsk vann/styringsdokumenter

Vannkomitéen

Avløpskomitéen

Samfunnskomitéen

Kursutvalg

Kompetanse, Kommunikasjon
og Administrasjon

Vanntjenester

Arbeidsgrupper

Årsmøte

Styre

Direktør
Thomas Breen

Organisasjonskart 

Norsk Vann BA
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Bli medlem!

Bli andelseier

Eiere og/eller drivere av vann- og avløpsanlegg, samt driftsassistanser på vann- og 

avløpsområdet, kan bli andelseiere. Som andelseier i Norsk Vann blir du deltaker i et 

viktig faglig fellesskap, får bistand i arbeidet med å produsere gode vann- og avløps-

tjenester og kan bidra til at vannbransjen får en tydelig og sterk rolle i samfunnet. 

Andelseiere kan delta i styringen av Norsk Vann og har mange medlemstilbud. Drifts-

assistansene kan også bli andelseiere i Norsk Vann, mens driftsassistansekommunene 

da kan dra nytte av en del av medlemstilbudene.  Se oversikt over ulike medlemstilbud 

på side 6 og 7.

Bli tilknyttet organisasjon

Andre typer virksomheter i vannbransjen, som rådgiver/service-firmaer, leveran-

dører, undervisnings- og forskningsinstitusjoner, laboratorier, non-profit organisasjoner, 

 myndigheter m. fl. kan bli tilknyttede organisasjoner. Som tilknyttet organisasjon blir du 

deltaker i et viktig faglig fellesskap og kan bidra til at vannbransjen får en tydelig og 

sterk rolle i samfunnet. Tilknyttede organisasjoner kan delta på kurs og arrangementer 

i Norsk Vanns regi og har mange medlemstilbud, blant annet:

•  gratis stand på Norsk Vanns fagtreff

•  gratis annonse i Leverandørguiden i Vannspeilet og på norskvann.no

•  gratis markedsføring i «Nyheter fra leverandørene» i Vannspeilet

•  gratis stillingsannonser på norskvann.no

Se oversikt over ulike medlemstilbud på side 6 og 7.

Årsavgift

Årsavgiften for medlemskap i Norsk Vann bestemmes av årsmøtet. Du finner 

 informasjon om gjeldende årsavgift for andelseiere og tilknyttede organisasjoner  

på norskvann.no/om norsk vann/bli medlem
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Prosjektsystemet

Norsk Vann Prosjekt ble etablert i 2004 for å gi mulighet for å gjennomføre  

felles utviklingsprosjekter i vannbransjen. Prosjektsystemet vil i hovedsak finansiere 

prosjekter som skal bidra til å løse utfordringer som de fleste av andelseierne i  

Norsk Vann har.

Prosjekt- og utviklingsarbeidet i regi av Norsk Vann finansieres ved at de  

andelseierne som er med i prosjektsystemet betaler kr 2,60 per innbygger.  

Dette vil gi ca. 12 millioner kr i prosjektmidler for 2022. 

Nytten av Norsk Vann Prosjekt?

• Deltakerne bidrar til å utvikle optimale løsninger for vannbransjen

• Samarbeid med bred deltakelse er rimeligere enn å arbeide alene

• Bedre beslutningsgrunnlag reduserer risikoen for dårlige løsninger og  

feilinvesteringer

• Deltakerne i Norsk Vann Prosjekt får bedre kompetanse til å gjøre egne vurderinger 

og blir i mindre grad prisgitt leverandører og eksterne konsulenter

• Norsk Vann Prosjekt skaffer dokumentert grunnlag for å kunne påvirke statlige 

myndigheter slik at unødvendige og kostbare pålegg unngås

• Gjennom deltakelsen får man mulighet til å påvirke hvilke prosjekter som skal 

gjennomføres og delta i styringsgrupper for prosjektene

• Deltakerne i Norsk Vann Prosjekt får fri tilgang  

til alle resultatene på digitalt format

• Deltakerne får automatisk og kostnadsfritt  

tilsendt alle Norsk Vann rapporter  

etter hvert som de utgis
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Hvem kan foreslå prosjekter?

Det er de andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet, som kan  

foreslå prosjekter. Tilknyttede organisasjoner kan komme med prosjektideer til  

fagkomiteene i Norsk Vann  eller til den enkelte andelseier. Les mer om kriterier ved  

innsendelse av prosjekt forslag på va-kompetanse.no/om prosjektsystemet. 

De aller fleste prosjekter munner ut i en Norsk Vann rapport. Tilknyttede organisasjoner 

kan abonnere på prosjektresultatene. Medlemmer i Norsk Vann som ikke finansierer 

prosjektsystemet eller abonnerer på resultatene, kan kjøpe rapportene til halv pris.  

Alle andre kan kjøpe rapporter til full pris i bokhandelen på norskvann.no  

(husk innlogging).
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Delta i Norsk Vanns styrende organer

1. Foreslå overfor valgkomiteen kandidater til Norsk Vanns styre og fagkomiteer X (x) (x)

2. Foreslå overfor sekretariatet kandidater til arbeidsgrupper og utvalg X (x) (x)

Få tilgang på aktuell informasjon 

3. Få kompetansestøtte, råd og verktøy via Norsk Vanns kunnskapsportaler;  
norskvann.no, va-jus.no og va-finansiering.no

X X X

4. Få tilgang til nyheter fra vannbransjen på norskvann.no, motta ukentlige nyhetsbrev 
(reg. deg på norskvann.no), eller nyhetsbrevet VAnndrypp (spredt bebyggelse)

X X X

5. Motta fagbladet Vannspeilet 4 ganger årlig X X X

6. Motta annet informasjonsmateriell fra Norsk Vann X X

Delta i Norsk Vann Prosjekt

7. Delta i Norsk Vann Prosjekt, påvirk hvilke prosjekter som skal gjennomføres, delta i 
styringsgrupper for prosjektene, få tilsendt alle nye rapporter, veiledninger m.m., 
samt last ned alle rapporter og veiledninger gratis fra norskvann.no

X X

8. Abonner på Norsk Vann Prosjekt, få tilsendt alle nye rapporter, veiledninger m.m., 
samt last ned alle rapporter og veiledninger gratis fra norskvann.no

X

9. Kjøp rapporter og veiledninger fra Norsk Vann Prosjekt til medlemspris  
(deltakere og abonnenter på Norsk Vann Prosjekt, se pkt. 7 og 8)

X X X

 Få tilgang til kompetansetilbud og faglige nettverk 

10. Delta på Norsk Vanns mange faglige kurs (noen kurs har medlemsrabatt) X X X

11. Delta på Norsk Vanns fagtreffuker og Årskonferanse til medlemspris X X X

12. Delta på årlige nettverkssamlinger for ulike medlemsgrupper (driftsassistanse-
nettverk, IKS-nettverk, VASK-nettverk, KF/AS-nettverk)

X

13. Få kommunikasjonsfaglig rådgivning og delta i Norsk Vanns kommunikasjonsnettverk X X

14. Få juridisk rådgivning og delta i Norsk Vanns jus-nettverk X

15. Få vann- og avløpsfaglig rådgivning X

16. Delta i ulike vann – og avløpsfaglige fora og nettverk X X X

17. Få bøkene «Vann- og avløpsteknikk» og «Vann- og avløpsrett» til medlemspris X X X

18. Delta i nasjonalt og internasjonalt faglig samarbeid gjennom Norsk Vanns mange 
samarbeidskonstellasjoner og medlemskap (avhenger av medlemstype)

X X X

19. Delta i bedreVANN og få tilgang til verktøy på bedrevann.no X X

20. Delta i forskning, teknologiutvikling og innovasjon på vannområdet gjennom 
Norsk Vanns mange samarbeidskonstellasjoner og nettverk

X X X
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Medlemstilbud i Norsk Vann
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Profiler egen virksomhet

21. Få gratis stand på Norsk Vanns fagtreff (forutsetter deltakelse) X X

22. Legg ut informasjon om egne arrangementer og kurs på norskvann.no X X X

23. Legg ut egne stillingsannonser gratis på norskvann.no X X X

24. Få aktuelt informasjonsmateriell og rekrutteringsmateriell gratis eller til selvkost X X X

25. Få gratis annonse i leverandørguiden på norskvann.no og i Vannspeilet, samt presen-
tasjon av faglige nyheter/produktnyheter i «Nyheter fra leverandørene» i Vannspeilet

X

26. Profiler din virksomhet gjennom faglige artikler i Vannspeilet X X

Påvirk vannbransjens rammebetingelser

27. Delta i påvirkningen av Stortingets og myndighetenes arbeid med regelverk og andre 
rammebetingelser for vannbransjen

X

28. Delta i påvirkning av EUs arbeid med rammebetingelser gjennom Norsk Vanns  
medlemskap i EurEau

X

29. Bidra til synliggjøring av vannbransjens utfordringer og behov overfor politikere  
og kunder (avhengig av medlemstype)

X X X

30. Aktiv satsing på utdanning og rekruttering for vannbransjen (avhengig av 
 medlemstype)

X X X
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Mer informasjon vedrørende medlemskap i Norsk Vann finner du på  
norskvann.no/om norsk vann/bli medlem 
For ytterligere spørsmål, ta kontakt på post@norskvann.no eller på tlf. 62 55 30 30

facebook.com/norskvann @NorskVann_


