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P R E M I S S E R    
Norsk vannbransje skal:

• forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en måte som sikrer rent vann i   
 springen og i naturen, og som bidrar til at Norge når sine bærekraftmål

• alltid levere sikkert, godt og nok drikkevann til kundene

• ta vare på miljøet og samfunnets verdier gjennom sikker transport og behandling av   
 avløpsvann samt gjenvinning av ressursene i avløpet

• bidra til at samfunnet får en hensiktsmessig overvannshåndtering

• ha en kostnadseffektiv struktur og produksjon

• legge til rette for samfunns- og næringsutvikling

• kommunisere godt med kundene og samfunnet rundt

V I S J O N   

Rent vann – vår framtid

V I R K S O M H E T S I D É   
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.

V E R D I E R   
Norsk Vann skal være: 

• Troverdig

• Handlekraftig

• Utviklingsorientert 

• Samlende



U T F O R D R I N G S B I L D E T    
Vann- og avløpstjenestene gir oss rent vann i springen og rent vann i naturen. Svikt i 
vann- og avløpstjenestene vil ha store konsekvenser for bl.a. helse, miljø og sikkerhet  
i samfunnet. Uten disse tjenestene stopper Norge opp. Det er beregnet et investerings-
behov på om lag 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i 
perioden 2016 til 2040. Viktige utfordringer og kostnadsdrivere fremover er befolknings-
vekst, skjerpede myndighetskrav, klimatilpasning og overvann, styrket sikkerhet samt 
økt fornyelsestakt på ledningsnettet. Små og sårbare kompetansemiljøer har særlige 
utfordringer. Deler av Norge har også store infrastrukturkostnader per innbygger. 

Dette utfordringsbildet innebærer også spennende muligheter for den enkelte virksom-
het i vannbransjen og for Norge som nasjon. Investeringene vil gi økt verdiskaping og 
sysselsetting i hele landet og bidra til det grønne skiftet. Det vil være behov for styrket 
kompetanse og mer arbeidskraft både i den offentlige og private delen av vannbransjen. 
Større enheter og ny organisering kan være nødvendig for å få løst oppgavene. Bedre  
utnyttelse av ressursene i vann og avløp vil bidra til en sirkulær økonomi. Det må satses 
på innovasjon og teknologiutvikling, slik at vannbransjen kan løse framtidsutfordringene 
på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Det er videre et stort eksportmarked for 
vannkompetanse og vannteknologi, som gir interessante muligheter for norsk vann-
bransje.

H O V E D M Å L  2 0 1 9 - 2 0 2 2    
I strategiplanperioden er følgende fire hovedmål prioritert:

• Sikre vannbransjen gode og forutsigbare rammebetingelser

• Sikre at vannbransjen har fremtidsrettet kompetanse

• Stimulere til innovasjon og at vannbransjen tar en tydelig posisjon  
 i det grønne skiftet

• Stimulere til økt effektivitet og gjennomføringsevne i vannbransjen



D E L M Å L  2 0 1 9 - 2 0 2 2    
I strategiplanperioden skal Norsk Vann jobbe med å innfri følgende delmål innenfor de 
fire hovedmålene:

Norsk Vann skal sikre vannbransjen gode og forutsigbare rammebetingelser ved å
• synliggjøre viktigheten av gode vann- og avløpstjenester for helse, miljø og  
 samfunnssikkerhet
• påvirke nasjonale beslutningstakere til å vedta egnede rammebetingelser
• kreve en sektorlov for vanntjenester og et ansvarlig departement
• øke gjennomslagskraften gjennom satsing på prioriterte allianser 
• sikre tilpassing av EUs regelverk på vann- og miljøområdet til norske forhold  
 gjennom deltakelse i EurEau og det nordiske samarbeidet 

Norsk Vann skal sikre at vannbransjen har fremtidsrettet kompetanse ved å
• synliggjøre bransjen som attraktiv for å sikre rekrutteringen
• påvirke utdanningstilbudet for ingeniører og fagarbeidere i tråd med behovet i bransjen
• øke formalkompetansen i bransjen gjennom kompetansekrav, kurs og videreutdanning  
 i henhold til «Norsk Vanns kursstrategi 2017-2022» 
• gi et kompetansetilbud på de viktigste utfordringsområdene gjennom  
 Norsk Vann Prosjekt, arrangementer og kunnskapsplattformer
• gi medlemmene teknisk, forvaltningsmessig og juridisk støtte

Norsk Vann skal stimulere til innovasjon og til at vannbransjen tar en tydelig posisjon 
i det grønne skiftet ved å
• utvikle verktøy slik at målene i «Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen» kan nås
• bistå til omstilling til en sirkulær økonomi
• være pådriver for samarbeid i hele verdikjeden om teknologiutvikling og bruk av  
 ny teknologi 

Norsk Vann skal stimulere til økt effektivitet og gjennomføringsevne i vannbransjen ved å
• bidra til mer effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene gjennom analyser  
 og synliggjøring av beste praksis
• formidle kunnskap om gevinstpotensialet ved digitalisering og automatisering 
• oppnå standardisering gjennom utvikling av VA-norm med beste praksis blader 
• måle bransjens utvikling gjennom økt anvendelse av benchmarkingssystemet  
 bedreVANN

Rent vann  – vår viktigste ressurs!


