Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for
gjennomføring av vannforskriften

Mandat og sammensetning
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Bidra til å fremskaffe bedre kunnskap om vannforskriftens konsekvenser for
VA-sektoren
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Bistå sekretariatet i arbeidet med å påvirke myndigheter og Stortinget til en
kostnadseffektiv gjennomføring av vannforskriften med tilstrekkelige
incentivordninger for VA-sektoren, herunder anleggseiere i spredt bebyggelse
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Arbeide for økt informasjon til VA-sektoren om arbeidet etter vannforskriften
og stimulere til økt engasjement
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Forslag til videre arbeid
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Vedlegg
til sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften

Oversikt over arbeidsgruppens aktiviteter og tiltak

Bidra til å fremskaffe bedre kunnskap om vannforskriftens konsekvenser for
VA-sektoren

Markedsført resultatene av rapport B15/2011 «Vannforskriftens økonomiske konsekvenser
for kommunene og avløpsanleggene»
Mail-distribusjon av 2-siders informasjonsark om B15 til
vannregionmyndighetene m/videredistribusjon
prosjektledere for vannområdene m/videredistribusjon
Holdt innlegg om rapporten på nasjonal vannmiljøkonferanse 2012 samt hatt
rapporten som tema i en rekke andre foredrag
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Kronikker i fagtidsskrifter/presse
Bidratt i gjennomføring av relevante Norsk Vann prosjekter
Løsningsmodeller for VA i spredt bebyggelse (arbeidsgruppen er del av
referansegruppe)
Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren – rapport B17/2013 (rapport B15 har
vært grunnlagsmateriell)
Fremmet prosjektforslag om Norsk Vann prosjekter
ABC informasjonsmateriell for VA i spredt bebyggelse (arbeidsgruppen er
styringsgruppe)
Veiledning for VA i fritidsbebyggelse (foreslått på nytt for 2014)
Vannforskriften – god myndighetsutøvelse (ikke prioritert i Norsk Vanns
prosjektsystem, har oppfordret KS/myndighetene til å ta prosjektideen videre)
Gitt innspill til forskningsrådets nye program «NYMILJØ» vedr. spredt bebyggelse og tette
flater
Gitt innspill gjennom intervjuer til forskningsprosjektet WAPABAT
Fulgt med på EU-domstolen og norske myndigheter når det gjelder avgjørelser vedr.
vannprising – konsekvensene er ikke klargjort ultimo 2013
Gitt innspill til behov for bedre data i myndighetenes verktøy for beregning av kost/nytte,
tiltaksbibliotek, Vann-Nett m.m.

Bistå sekretariatet i arbeidet med å påvirke myndigheter og Stortinget til en
kostnadseffektiv gjennomføring av vannforskriften med tilstrekkelige
incentivordninger for VA-sektoren, herunder anleggseiere i spredt bebyggelse

Bidratt med innspill til Norsk Vanns deltakelse i nasjonal referansegruppe for vannforskriften
Løpende arbeid. Arbeidsgruppen har gitt innspill til sekretariatet om temaer i
agendaen i forkant av møtene, samt fått tilsendt referat etter møtene
Gitt innspill til forvaltningsveiledning 30.01.2013
Spilt inn aktuelle innlegg til programarbeidet for Nasjonal vannmiljøkonferanse 2012,
Forvaltningsplankonferansen 2013 og Avløpskonferansen 2014
Bidratt med innspill til Norsk Vanns høringsuttalelser til vannforskriften m.m.
Høringsuttalelse til forurensningsforskriftens kap. 22 vedr. mudring avgitt 03.10.2012
Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål avgitt 20.11.2012
Høringsuttalelse til rapportforslag om miljøkvalitetsstandarder for miljøgifter i vann,
sedimenter og organismer avgitt 15.03.2013
Høringsuttalelse til nasjonale mål for vann og helse avgitt 31.05.2013
Høringsuttalelse til veileder om fastsetting av innblandingssoner avgitt 19.11.2013
Bidratt med innspill og bakgrunn til Norsk Vanns påvirkning av politisk nivå
Tatt opp økonomiske konsekvenser og behov for ressurser i Stortingets høring av
stat-kommune meldingen 20.03.2012
Tatt opp økonomiske konsekvenser og behov for ressurser med statssekretær
Westhrin i møte 18.06.2012
Tatt opp økonomiske konsekvenser og behov for ressurser i Stortingets høring av
statsbudsjettet 25.10.2012
Drøftet økonomiske konsekvenser og behov for ressurser i møte med Østfoldordførere og stortingsrepresentanter 04.03.2013
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Presseutspill og mailer til politisk ledelse i 4 departementer 06.03.2013 vedr.
investeringsbehov (rapport B17/2013) og behov for midler til bl.a.
vannforskriftarbeid på statsbudsjettet 2014
Politisk budskapsark («Norsk Vann mener») med tema «Helhetlig vann-forvaltning er
viktig, men krevende» til bruk under Arendalsuka 2013 m.m.
Felleskronikk fra Nasjonal referansegruppe i Bergens Tidende 14.08.2013
Intervju om behov for ressurser i Aftenposten 31.08.2013
Sendt fellesbrev (5 organisasjoner) til ny klima- og miljøminister om ressursbehovet
05.11.2013
Tatt opp behov for ressurser og incentiver i Stortingets høring av statsbudsjettet
07.11.2013
Tatt opp behovet for ressurser og incentiver i møte med MDs statssekretær
22.11.2013
Bidratt med innspill til Norsk Vanns påvirkning på EU-nivå
DNs utsendte rapport om ”fitness check» ble vurdert som OK
EU-konsultasjon om policy options i Blueprint-arbeidet: Ga innspill i konsultasjonen
juni 2012

Arbeide for økt informasjon til VA-sektoren om arbeidet etter vannforskriften
og stimulere til økt engasjement

Laget brosjyren: Hvorfor skal vår kommune engasjere seg i vannforskriftsarbeidet?
Målgruppe: Alle relevante nivåer i kommunen (politisk, rådmann, fag – alle disipliner)
Distribusjon til kommuner, vannområder, vannregioner, nasjonalt
Laget maler for aktuelle kommunestyresaker
Mal for høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål lagt ut på
www.norskvann.no og markedsført november 2012
Mal for generelt fremlegg av sak om arbeidet etter vannforskriften lagt ut på
www.norskvann.no og markedsført november 2012
Artikkelserie i Bulletin
Bulletin 1/2012: Opprydding i privat avløp
Bulletin 2/2012: Vannhensyn inn i kommuneplanen
Bulletin 3/2012: Nøytral fagkyndig, hvor er du?
Bulletin 4/2012: God forvaltning av mindre avløpsanlegg – til miljøets beste
Bulletin 1/2013: Interkommunal samarbeid om vann og avløp
Bulletin 2/2013: En prosjektleders hverdag i et vannområde: Vannforskriften i høyt
tempo
Bulletin 3/2013: Støtteordninger ved pålegg om oppgradering av private
avløpsanlegg
Bulletin 4/2013: Ny veileder for lokal overvannshåndtering for Jæren vannområde:
På lag med regnet!
Bulletin 1/2014: Vannforskriften: Hvor står vi – hvor går vi?
Tatt opp med direktoratsgruppen for vannforskriften behovet for
infomateriell/maler/verktøy til kommunene, herunder gitt innspill 01.05.2012 om hva som
bør ligge på egen vann- og avløpsside på Vannportalen
Informert om gode eksempler fra kommunene for finansiering av arbeidet med opprydding i
spredt bebyggelse og for fordeling av overvåkingskostnader på rettferdig måte
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Gitt innspill til DN om behov for info for tilrettelegging av kommunal forankring av
tiltaksanalysene
Veiledningsmateriell/maler på miljøkommune.no: Norsk Vann gitt innspill til Klif om innhold
primo 2013
VA/Miljø-blad spredt bebyggelse: Arbeidsgruppen har tatt opp behov for revisjoner
mv. med Norsk Rørsenter og gitt innspill til blad på høring
Dialog med Miljødirektoratet, UMB, Bioforsk og Norsk Rørsenter om etablering av et kurs- og
kompetansesenter for mindre avløpsanlegg på Ås
Holdt innlegg på konferanser/seminarer:
Nasjonal vannmiljøkonferanse 27.-28.03.2012
Seminar vannregion Agder 10.05.2012
Seminar Vest-Viken 2012
Seminar vannregion Glomma 14.06.2012
Årskonferansen til Norsk Vann 03.-04.09.2012
Seminar vannregion Møre og Romsdal 2012
Seminar Trøndelag spredt avløp 06.03.2013
Møte vannområde Glomma sør med stortingsrepresentanter fra Østfold 04.03.2013
Seminar for Finnmarks-kommuner 09.04.2013
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