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Forord  

Velfungerende vann- og avløpsanlegg er avgjørende for en god helse i befolkningen. Norge 

står overfor store utfordringer med oppgradering av vann- og avløpsanlegg, noe som vil 

kreve betydelige investeringer for kommunene i årene fremover. Helse- og 

omsorgsdepartementet har på bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak nr. 1010 

(2016-2017) gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utrede en norsk modell for et program 

for teknologiutvikling i vannbransjen. Utredningen er sentral for å oppfylle nasjonale mål 

for vann og helse, under Protokoll for vann og helse (1).  

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har opprettet en styringsgruppe med 

representanter også fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD). Folkehelseinstituttet ble anmodet om å samarbeide 

med Mattilsynet og Miljødirektoratet, og involvere Norsk Vann og bransjeorganisasjoner 

på leverandørsiden på egnet vis. Folkehelseinstituttet ved Avdeling for smitte fra mat, 

vann og dyr har opprettet en arbeidsgruppe ledet av seniorrådgiver Line Ø. Angeloff. 

Prosjektgruppen har vært aktivt deltakende på flere konferanser og fagtreff sommeren og 

høsten 2018, bl.a. på Vannbransjens Innovasjonskonferanse og NORDIWA-konferansen. I 

tillegg har det vært avholdt flere fagtreff i regi av Vannforeningen og Tekna m.fl. 

Folkehelseinstituttet arrangerte en én-dags workshop for vannbransjen i juni, og det er 

mottatt innspill gjennom egne møter og på epost i forkant og etterkant. Det har vært en 

åpen prosess hvor alle har kunnet komme med innspill, noe som har vært påpekt i plenum 

på flere seminarer og konferanser, samt i en artikkel skrevet for tidsskriftet «VANN». En 

rekke aktører har kommet med egne innspill. Det har vært arrangert fagtur til Danmark 

hvor vi har sett på innovative prosjekter og deltatt på møter med DANVA, Miljøstyrelsen 

og vannverk. Det har også vært avholdt et møte med Svenskt Vatten Utveckling. 

Miljødirektoratet har vært en viktig samarbeidspartner i forbindelse med det juridiske 

rundt finansiering av et fond.  

Takksigelser 

En spesiell takk til prosjektleder Line Ø. Angeloff som har ledet arbeidet med rapporten fra 

oppstart til innlevering på imponerende vis. Takk til styringsgruppen for god veiledning 

og tilbakemeldinger underveis. Gruppen har bestått av Stig Atle Vange og Kjetil Tveitan fra 

HOD, Inger Glad Stokland og Anne H. Johannessen fra KLD og Magnar Danielsen fra KMD. 

Takk til DANVA og Svenskt Vatten Utveckling for at dere har delt deres erfaringer med oss. 

En stor takk til Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet som ledet oss 

gjennom workshopen og har vært støttespiller i arbeidet. Stor takk til Susanne Hyllestad 

ved Folkehelseinstituttet for stor kunnskap på vann- og avløpsområdet og uvurderlig hjelp 

i redigeringsarbeidet. En spesielt stor takk til Norsk Vann ved Toril Hofshagen og Ingun 

Tryland og Vannklyngen ved Jan Henrik Knudsen og Christen Ræstad for stort 

engasjement og viktige innspill. Takk til alle som deltok på workshop og bidro med nyttige 

innspill og stort engasjement. Takk også til Miljødirektoratet for hjelp til juridiske 

vurderinger av regelverket. Og sist, men ikke minst, takk til prosjektgruppen bestående av 
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Susanne Hyllestad, Vidar Lund, Carl Fredrik Nordheim og Marcel André Boeve ved 

Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet. 

Foto fra workshop: Foran fra v: Jan Henrik Knudsen (Vannklyngen), Ingun Tryland (Norsk Vann), 

Susanne Hyllestad (FHI), Line Vold (FHI), Morten Nicholls (Mattilsynet), Line Ø. Angeloff (FHI), Øyvind 

Tosseviken (Ringerike kommune/Vann og avløp), Toril Hofshagen (Norsk Vann). Bak fra v.: Marcel, 

André Boeve (FHI), Carl Fredrik Nordheim (FHI), Øyvind Fjeld (TECHNI), Sveinung Sægrov (NTNU), 

Tone Merete Muthanna (NTNU), Kjetil Tveitan (HOD), Stig Atle Vange (HOD), Svein Erik Bakken (RIF), 

Edvard Sivertsen (Vannforsk/Sintef Byggforsk), Preben Aavitsland (FHI), Geir Nysetvold (Powel), 

Christen Ræstad (Vannklyngen), Magnar Danielsen (KMD). 

 

 

 

Oslo, oktober 2018 

  

 

 

Line Vold 

Avdelingsdirektør 

Avd. for smitte fra mat, vann og dyr 
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Sammendrag 

Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Norge, spesielt utskiftning av gammelt 

ledningsnett, er utfordrende og vil kreve store investeringer for kommunene i årene 

fremover. Ny teknologi og innovasjon i vannbransjen er derfor både viktig og nødvendig 

for å imøtekomme nye krav til sikker vannforsyning og forventede klimaendringer, samt å 

holde gebyrutgifter til vann- og avløpstjenester lave for abonnentene. Gjennom Protokoll 

for vann og helse og nasjonale mål for vann og helse har Norge forpliktet seg til å sørge for 

helsemessig forsvarlig og trygt drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold for 

befolkningen (2).  

Folkehelseinstituttet har gjennom Stortingets anmodningsvedtak nr. 1010 (2016-2017) 

fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede et program for 

teknologiutvikling i vannbransjen. Det foreslås at målet for et vannbransjens 

innovasjonsprogram skal bidra til at vi har velfungerende vann- og avløpsanlegg i Norge 

som ivaretar hensynet til god helse i befolkningen. Videre at fondets midler helt eller 

delvis skal finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til at fremtidige 

investeringer i vann- og avløpssektoren blir mest mulig kostnadseffektive og bærekraftige.  

Resultatene fra prosjektene bør bidra til økt eksport og sysselsetting, internasjonalisering 

og teknologisamarbeid i vannbransjen. For å få til dette bør det avsettes fondsmidler til 

innovative prosjekter som kan løfte vann- og avløpsfeltet i Norge. Programmet har som 

intensjon å være et virkemiddel for å oppfylle nasjonale mål for vann og helse (2) ved å 

sikre en fortsatt trygg og god vannforsyning og avløpsbehandling til landets innbyggere i 

fremtiden.  

Basert på innspill i utredningsprosessen, bør fondet være i størrelsesorden 100 – 150 

millioner kroner per år, med utgangspunkt i et spleiselag mellom kommunene (påslag på 

vann- og avløpsgebyret) og en statlig andel til dekning av administrative kostnader. Som et 

alternativer det foreslått at staten i tillegg går inn med fondsmidler i en oppstartsfase på 3 

– 5 år. Leverandørindustrien og aktører (f.eks. FoU-miljøene og vannverkene) i 

vannbransjen som søker om prosjektmidler vil gi sitt bidrag gjennom en egenandel i 

omsøkte prosjekter. Utredningen peker på at et generelt påslag på vann- og avløpsgebyret 

vil innebære en lovendring i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, slik at «alle»1 må 

bidra. Miljødirektoratet påpeker at kommunen må bli pliktige til å kreve gebyr og fastsette 

lokale gebyrforskrifter hvis dette skal kunne finansiere et fond, noe som innebærer en 

endring av forurensningsforskriften, kapittel 16. Et program er foreslått bygget opp, 

inspirert av modeller fra henholdsvis Sverige og Danmark. En organisatorisk modell som 

er foreslått er et statlig oppnevnt programstyre, et sekretariat, samt opprettelsen av et 

vurderingspanel for prosjektsøknader bestående av aktører innen vannbransjen.  

 

 

                                                      
1 Med alle er det ment alle som er tilknyttet vannforsyning og/eller avløpsanlegg, og ikke de som har private brønner 

og egne avløpsanlegg. 
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1 Innledning 
En tilfredsstillende vannforsyning og avløpshåndtering er en forutsetning for et moderne 

og velfungerende samfunn med god helse i befolkningen. Tilgang til trygt drikkevann og 

bortføring av avløp er ofte betegnet som kritisk infrastruktur fordi bortfall av dette vil ha 

store helsemessige konsekvenser. I årene som kommer vil i tillegg infrastruktur for vann- 

og avløp bli utfordret av befolkningsvekst og klimaendringer (3). Dette vil stille krav til ny 

fremtidsrettet og effektiv teknologi som kan sikre oss en fortsatt trygg vannforsyning i 

Norge.  

Utskiftingstakten på det norske ledningsnettet, som per nå er på ca. 0,7% (4),  må økes 

betydelig for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet samt ha en bærekraftig forvaltning av 

infrastrukturen. Utskiftingstakten i dag tilsier at det vil gå 143 år før det kan oppnås en 

tilfredsstillende teknisk standard. Norsk Vann har gjort et anslag over hvor mye som må 

investeres i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg frem mot 2040. Disse beregningene 

anslår rundt 280 milliarder kroner, noe som vil medføre økte vann- og avløpsgebyrer i 

størrelsesorden 4% per år i gjennomsnitt for norske husstander (5). Tar vi utgangspunkt i 

disse tallene så vil teknologiutvikling og innovasjon være en nødvendig forutsetning for at 

vann- og avløpstjenestene i Norge skal bli bedre og mer effektive, i tråd med nasjonale mål 

for vann og helse (1). Vannbransjen baserer sin virksomhet på kretsløpstankegang og er 

således en viktig aktør i den sirkulære økonomien. Gjennom å ta vare på alle muligheter til 

kretsløp (f.eks. næringssalter, vann, energi og organisk materiale) tas det vare på viktige 

ressurser (som fosfor, biogass og varme) som videre kan anvendes i jordbruket, i 

fjernvarmeanlegg og i transportsektoren. Potensialet for utvikling og bidrag til den 

sirkulære økonomien er svært stor, noe som også gjelder for forskning og innovasjon.  

Denne utredningen skal blant annet belyse hvilket handlingsrom det norske regelverket 

gir for opprettelse av et teknologiutviklingsfond eller tilsvarende, med utgangspunkt i 

erfaringer fra våre naboland, Sverige og Danmark. Det norske vann- og avløpsregelverket 

er basert på selvkostprinsippet. Selvkostbestemmelsen i forurensningsforskriften § 16-1 

slår fast at vann- og avløpsgebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige 

kostnader for vann- og avløpstjenester. Spesielt for små kommuner med få abonnenter, 

samt bebyggelse spredt over et stort område, betyr dette imidlertid store kostnader 

fordelt på få abonnenter og lite muligheter for å utvikle og teste ut ny teknologi. En liten 

kommune må forholde seg til de samme lover, krav og regler som større kommuner, noe 

som gir svært lite spillerom for hvordan man forvalter selvkostprinsippet. 

Gjennom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og regionale forskingsfond har man i 

noen grad muligheter for å få til innovative prosjekter innen vannbransjen. Likevel har det 

blitt påpekt at det trengs mer satsning innenfor vann- og avløpsområdet, og at dagens 

muligheter for finansiering ikke har vært tilstrekkelig for å utvikle viktige områder 

identifisert av vannbransjen. Mange av bedriftene er dessuten små med liten eller ingen 

mulighet til å finansiere sin andel av prosjektmidlene som er påkrevet når det søkes om 

offentlig støtte. Det etterlyses derfor intensiver fra stat og kommuner for å få til et 

spleiselag, i form av et teknologiutviklingsfond som er øremerket forskning og utvikling og 

som vil gi et «løft» for teknologiutvikling i vannbransjen.  

Forventede effekter av et program for teknologiutvikling i vannbransjen er uttalt i 

Stortingets innstilling 480 S. I tillegg til fungerende vann- og avløpsanlegg for å sikre en 

god helse i befolkningen er det en ønsket effekt at programmet bl.a. bidrar til mer 

bærekraftige og kostnadseffektive vann- og avløpstjenester, økt verdiskapning og 

sysselsetting, økt potensiale for produksjon av ren energi og gjenvinning av ressurser i 
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avløpet, samt eksport av norsk vannkompetanse og vannteknologi (det «grønne skiftet»). 

Norge har lykkes godt innen olje, offshore, shipping og havbruk. Vannbransjen bør følge 

opp disse suksessene med vann- og avløp, er signalene fra vannbransjen selv.  

1.1 Gruppens mandat og oppgave 

Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 1010 (2016-2017) bedt regjeringen fremme forslag 

til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen som et spleiselag 

mellom staten, kommunene og leverandørindustrien. Folkehelseinstituttet, ved Avdeling 

for smitte fra mat, vann og dyr, har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Anmodningsvedtaket berører flere departementer, og det er derfor nedsatt en 

styringsgruppe bestående av Helse- og omsorgsdepartementet (leder), Klima- og 

miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stortingets 

innstilling 480 S (2016-2017) er lagt til grunn i utredningsarbeidet.2 

«Departementet har i sitt tillegg til tildelingsbrev nr. 5 (21.03.18), gitt føringer for hva de 

mener bør være sentrale punkter i utredningsarbeidet:  

 Problembeskrivelse 

 Status i Norge og i sammenlignbare land  

 Erfaringer fra sammenlignbare land  

 Hvordan organisere et program?  

- Modeller  

- Størrelse og omfang  

- Finansiering (herunder budsjettmessige konsekvenser for statens andel)  

- Konkret organisering (sekretariatsfunksjon mv)  

 Eventuelle behov for regelverksendringer» 

Utredningen bygger på instruks 19.2.2016 nr. 184 om utredning av statlige tiltak.3 

Utredningsinstruksen har som formål å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige 

tiltak. Dette innebærer å identifisere alternativer, utrede og vurdere virkningene av ulike 

tiltak, tidlig involvering og samordning av berørte myndigheter. 

1.2 Hva menes med innovasjon i vannbransjen? 

Innovasjon kan enkelt forklares som en ny idé, produkt eller metode. Sagt med andre ord; 

oppnåelse av bedre løsninger som imøtekommer nye krav eller et samfunnsbehov i et 

marked (6). Innovasjon har som mål å frembringe mer effektive prosesser, metoder, 

produkter, tjenester og/eller teknologier som gjøres tilgjengelig for et marked, 

beslutningstakere og/eller samfunn. Innovasjon kan betraktes som noe originalt og mer 

effektivt som nyttiggjøres i markedet eller samfunnet (7).  

Norsk Vann bruker slagordet «Nytt-Nyttig-Nyttiggjort», som betyr å skape noe nytt som 

tas i bruk (til det bedre). «Produktet» kan likestilles med det norske ordet nyvinning, som 

bidrar til en bedre løsning på et definert problem. 

                                                      
2 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-

480s/?all=true  
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-

utredningsinstruksen/id2476518/  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-480s/?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-480s/?all=true
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-utredningsinstruksen/id2476518/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-utredningsinstruksen/id2476518/
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Statistisk Sentralbyrå definerer teknologi, innovasjon og vekst slik: «Teknologisk utvikling 

er en premiss for å kunne nå sentrale miljø- og energipolitiske målsettinger, kombinert 

med fortsatt økonomisk vekst. Forskningen på dette feltet analyserer hvilke drivkrefter 

som påvirker den teknologiske utviklingen og den økonomisk veksten, og hvordan 

virkemiddelbruken kan innrettes for å påvirke innovasjon og spredning av nye 

teknologier, det være seg miljø- og energiteknologier som andre teknologier.» (8). 

Vannbransjen er den totale verdikjeden av vann- og avløpsverk, teknologibedrifter, 

konsulentselskaper og utdannings- og forskningsinstitusjoner som bidrar til å 

opprettholde vann- og avløpsinfrastrukturen. Vann- og avløpsinfrastrukturen kan deles 

inn i følgende enheter: Vannkilde, vannbehandlingsanlegg, distribusjonssystem for vann, 

transportsystem for avløpsvann, avløpsrenseanlegg, inkludert slambehandlingsanlegg og 

resipient for renset avløpsvann (3). 

2 Bakgrunn 

2.1 Et historisk tilbakeblikk   

På 1930- og 40-tallet ble det mer og mer 

vanlig med behandling av drikkevannet i 

Norge. Klorering var den første metoden 

som ble brukt. Lovbestemmelser om 

drikkevannskvalitet og tilsyn med 

vannverk ble innført med 

næringsmiddelloven i 1933, og 20 år etter 

kom drikkevannsforskriften med konkrete 

krav bl.a. til drikkevannskvalitet. Etter 

annen verdenskrig skjøt boligutbyggingen 

fart, og det ble oppsving i utbygging av 

kloakknettet. I 1964 var det registrert 63 

renseanlegg i landet, hovedsakelig på 

Østlandsområdet. De fleste byer og 

tettsteder hadde ikke et utbygd 

kloakksystem, og frem mot 70-årene ble 

dermed forurensningssituasjonen 

forverret. Fokuset på miljøproblemene 

økte også internasjonalt. Lov om vern mot 

vannforurensning ble så vedtatt i 1970, 

etterfulgt av Lov om kommunale vass- og 

kloakkavgifter i 1974, som sikret 

gebyrfinansiering av vann- og avløpstiltak. I tiårene etter 1980 har 

det skjedd en betydelig utvikling på vann- og avløpsområdet i 

Norge. EUs vanndirektiv fra 2000 har avstedkommet en stor satsing på en mer helhetlig 

vannressursforvaltning med krav til økt innsats fra vannbransjen. Vannverkene har for 

eksempel måttet omstille seg med nye vannbehandlingsmetoder etter som man har funnet 

ny kunnskap om sykdomsfremkallende organismer (3).  

Program for vannforsyning (1995-2001) var et statlig program med formål å forbedre 

vannbehandlingen for å tilfredsstille kvalitetskravene til drikkevann (9). Programmet 

bidro til en betydelig reduksjon av antall personer som fikk ikke-desinfisert vann, fra ca. 

350 000 personer i 1995 til ca. 10 000 personer i dag. Økt kunnskap om forekomst av 

Foto: Colourbox 
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mikroorganismer som ikke kan fjernes med klor, som Giardia og Cryptosporidium har også 

bidratt til at flere vannverk har endret desinfeksjonsmetode fra klorering til UV-bestråling 

(10). Arbeidet med å sikre at vannet har god kvalitet hele veien frem til forbruker, og at 

forsyningssikkerheten også blir ivaretatt gjennom hele transportsystemet, er fortsatt 

viktig. Med økte krav til sikkerhet og forventet effekt av klimaendringer, blir det desto mer 

aktuelt å sikre en trygg vannforsyning ved en risikobasert tilnærming.  

Vann- og avløpsområdet har stadig blitt utfordret i takt med nye rensekrav og krav til 

drikkevannskvalitet. Vannbransjen har over årene bidratt til kunnskapsbygging gjennom 

ulike partnerskap, som Norsk Vann og Vannklyngen er eksempler på. Vannbransjens 

Innovasjonskonferanse 2018 tok opp tema innovasjon som et mål å frembringe 

bærekraftige løsninger.4 Innovasjon Norge påpekte at kun 1,6 % av alle anskaffelser er 

innovative. Det er derfor et ønske fra bransjen om å øke denne andelen. Det finnes gode 

støtteordninger og flere er under utvikling. Man håper nå at flere kommuner er villige til å 

være med på den helt nødvendige satsningen skal man få et samlet krafttak i bransjen. Det 

skal fremover investeres mangfoldige milliarder kroner i VA-infrastruktur, og dette må 

løses ved å bygge smart, bedre og billigere om man skal få en bærekraftig utvikling. Det ble 

understreket i konferansen at innovasjon er nøkkelen om skal man oppnå dette. 

2.2 Protokoll for vann og helse – nasjonale mål 

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for Norges oppfølging av «Protokoll for vann 

og helse» under WHO/UNECE. Protokoll for vann og helse har som mål å beskytte 

menneskers helse og velvære ved bedre vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og 

økosystemer, og ved å forebygge, kontrollere og redusere vannrelaterte sykdommer. 

Norge ratifiserte protokollen den 6. januar 2004, og forpliktet seg til å følge denne og 

definere egne mål relatert til punkt 2 (a) til (n) i artikkel 6 i protokollen. De nasjonale 

målene ble vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014. Et program for økt innovasjon innen 

vann- og avløpsområdet vil kunne bidra til å komme nærmere målene, deriblant mål om 

funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet. Målene er utarbeidet i samråd med berørte 

departementer og med bidrag fra Mattilsynet, Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Av betydning kan nevnes:  

Mål for vannforsyningen 

 Antall ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen skal ikke overstige 0,5 time i snitt 

per innbygger per år 

 Mer enn 99,95 % forsyningssikkerhet (Forsyningssikkerhet = Antall 
innbyggertimer uten avbrudd i forsyningen/Antall innbyggertimer totalt * 100 

 Årlig utskifting/rehabilitering av vannledningsnett bør i gjennomsnitt være 2 
prosent på nasjonalt nivå frem til 2035 

 Lekkasje fra det enkelte ledningsnettet bør være mindre enn 25 prosent innen 
2020.  

Mål for avløpsnettet 

 Lekkasjer og overløp skal ikke ha negativ innvirkning på vannkvaliteten over tid.  

 Samlet overløp bør generelt være mindre enn 2 prosent av 
forurensningsproduksjonen (fosfor) hos dem som er tilknyttet avløpsnettet.  

 Ved store overløpsutslipp skal separering av fellesledninger og utjevning av 
overvann vurderes.  

                                                      
4 https://www.tekna.no/kursarkiv/vannbransjens-innovasjonskonferanse-35604/  

https://www.tekna.no/kursarkiv/vannbransjens-innovasjonskonferanse-35604/


 
 

 

 Utredning av et teknologiutviklingsprogram i vannbransjen • Folkehelseinstituttet 

11 

 Integrere framtidige klimaprognoser i overvannshåndtering for å unngå 
overbelastning av avløpsnettet.  

 Drift, reparasjoner og fornyelse/rehabilitering av ledningsnettet må være av et 
slikt omfang at etablerte målsettinger nås.  

 Oppgradering av offentlig ledningsnett bør normalt inkludere oppgradering av 
tilhørende stikkledningsnett 

 Tilførsel av fremmedvann skal ikke ha negativ innvirkning på øvrige målsettinger.  

I tillegg er det gitt mål for overvannshåndtering, overløp og gjenbruk av avløpsslam. Etter 

at de nasjonale målene for Norge ble vedtatt, har Helse- og omsorgsdepartementet fått 

utarbeidet en gjennomføringsplan for perioden 2014-2018 over sitt sektoransvar, samt 

hva Mattilsynet og Folkehelseinstituttet skal gjøre (2).  

2.3 FNs bærekraftsmål 

Bærekraftsbegrepet er stort og omfattende, men innebærer hvordan man forvalter 

miljøressurser i både lokal og global sammenheng. Den norske vannbransjen sin satsing 

på bærekraft har forankring i en global satsing som Norge er forpliktet av. Høsten 2015 

vedtok FNs medlemsland, inklusiv Norge, 17 mål for 

bærekraftig utvikling frem mot 2030 (Sustainable 

Development Goals – SDG2030) (11).  

Blant målene er det først og fremst bærekraftsmål nr. 6 

som berører vannbransjen, med mål å sikre en 

bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode 

sanitærforhold for alle. Delmålene under mål nr. 6 er;  

1) Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang 

til trygt drikkevann til en overkommelig pris for 

alle. 

2) Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og 

toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner samt 

personer i utsatte situasjoner. 

3) Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe 

avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og 

materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke 

gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.  

4) Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer, og sikre 

bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å håndtere knapphet på vann og i 

vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel. 

5) Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, 

blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt. 

6) Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, herunder fjell, 

skoger, våtmarker, elver, vannførende bergarter og innsjøer. 

Norsk Vann har i sin strategiplan for 2015-18 gjort bærekraft til et sentralt begrep, og det 

er bl.a. jobbet med en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen. Arbeidet med å sikre 

bærekraftige løsninger er således godt i gang i den norske vannbransjen, bl.a. 

interessepolitisk, som tema på bransjesamlinger og gjennom prosjekter i Norsk Vanns 

prosjektsystem (12).  
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2.4 Klimamål for Norge 

Klimaloven har i § 4; Klimamål for 2050 uttrykt følgende: 

«Målet skal være at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn 

menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, 

utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige 

virkninger av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen 12. desember 2015 artikkel 2 

nr. 1 bokstav a. Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80 

til 95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering av måloppnåelse skal 

det tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for 

virksomheter.» 

Norsk vannbransje er en stor energiforbruker som også bidrar til store klimautslipp. 

Samtidig har den et stort potensial som lokal produsent av fornybar energi. Vannbransjens 

bidrag til å redusere klimagassutslippene ligger bl.a. i å utvikle teknologi som kan fremme 

gravefrie løsninger, gi en bedre energiutnyttelse av slam og restavfallsprodukter fra avløp 

og renere transport, som noen eksempler. Energiforbruket innen vann- og avløpsområdet 

er fordelt på 75 % innkjøpt elektrisitet, mens 25 % er produsert fra egne kilder, som 

biogass, turbiner og varmepumper. Brorparten av den egenproduserte energien utnyttes 

til oppvarming av bygg og tørking av slam. I 2011 var 23 av 34 biogassanlegg basert på 

slam fra avløpssektoren. Det innebærer at biogass har et stort potensial, da en stor andel 

brennes (fakles) i dag (3). Det er gitt sterke signaler, i oppdraget for et 

teknologiutviklingsprogram i vannbransjen, at de innovative prosjektene og løsningene 

skal bidra til å oppfylle de nasjonale klimamålene.  

2.5 Den samfunnsøkonomiske betydningen av gode vann- og avløpstjenester 

Sammenhengen mellom forurenset drikkevann og vannbårne utbrudd er vel dokumentert. 

I 2007 ble også håndtering av avløp kåret blant British Medical Journal (BMJ) sine lesere 

til det viktige medisinske fremskrittet siden 1840 (13). De samfunnsøkonomiske fordelene 

av å ha et velfungerende vann- og avløpssystem er derimot vanskelig å beregne. Tenker vi 

oss tilbake til tiden før 1850, var vannforsyningen i stor grad basert på bekker, brønner og 

enkle vannforsyningsanlegg med trerør, og avløpsløsningene var ulike varianter av 

utedoer og rennesteiner (3). Det er ikke vanskelig å forestille seg 

forurensningsproblematikken knyttet til dette, og at det påløp store kostnader for 

samfunnet som følge av sykdomsepidemier som tyfoidfeber og kolera.  

Som oftest estimeres de samfunnsøkonomiske kostnadene i utbruddsetterforskningen, 

men dette skjer ikke alltid, og man har ikke oversikt over de utbruddene som ikke 

rapporteres til registrene. Dataene er ikke komplette og kan derfor ikke generaliseres for å 

anslå den totale sykdomsbyrden. I tillegg vet vi heller ikke hvor mange enkelttilfeller av 

mage- tarmsykdom vi har i Norge per år og Drikkevannsstudien5 er igangsatt for å gi et 

svar på dette. I en studie på trykkløse situasjoner på vannledningsnettet, er det tatt 

utgangspunkt i en antagelse at 20% av Norges befolkning på 4,5 millioner innbyggere 

(som er tilknyttet kommunale vannverk) eksponeres for trykkløse episoder hvert år, og 

med en absolutt risiko-differanse på individnivå på 3,6%, vil dette gi anslagsvis 33 000 

tilfeller av akutt gastroenteritt sykdomstilfeller per år. Hvis vi antar at trykkløse tilstander 

med påfølgende kontaminering er enda vanligere, kan sykdomsbyrden være enda høyere 

(14).  

                                                      
5 https://www.fhi.no/studier/drikkevannsstudien/  

https://www.fhi.no/studier/drikkevannsstudien/
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Et program for teknologiutvikling i vannbransjen kan være et av virkemidlene for å 

opprettholde og forbedre kvaliteten på norske vann- og avløpstjenester. Den 

samfunnsøkonomiske gevinsten kan relateres til færre sykdomstilfeller i befolkningen, 

mindre lekkasjer og forurensning, bedre energieffektivitet og bærekraftig bruk av 

ressursene, sett i et økologisk og samfunnsøkonomisk perspektiv. 

3 Problembeskrivelse 

3.1 Dagens situasjon for vann og avløp 

Norge har ca. 1800 vannverk som forsyner minst 50 fastboende personer eller minst 20 

husstander og hytter. Disse vannverkene leverer vann til ca. 90 % av Norges befolkning. 

Vannverkene er egne, ansvarlige organisasjoner og ca. 70 % av vannverkene er eid av 

kommuner eller interkommunale selskap, mens 30 % er organisert som private andelslag 

(3). Rundt 4,5 millioner av landets innbyggere var tilknyttet de omtrent 1 100 kommunale 

vannverkene som inngikk i KOSTRA-rapporteringen i 2017. Kommunalt tilknyttede 

innbyggere fordelt utover ledningsnettet, gir en tilknyttingstetthet på om lag 93 personer 

per kilometer vannledning. Tar vi også med private vannverk, får vi i overkant av 4,7 

millioner innbyggere fordelt på omkring 1 970 vannverk (1).  

Det kommunale vannledningsnettet utgjør totalt i overkant av 48 000 kilometer, som 

tilsvarer 1,2 ganger jordens omkrets ved ekvator. 46 % av det kommunale ledningsnettet 

ble lagt i perioden 1971-2000. Om lag 3 % av ledningsnettet er imidlertid lagt før 1940, 

mens 25 prosent er lagt i perioden 2001-2017 (15).  

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet vil for den enkelte kommune normalt 

variere en del fra år til år. Regnet som tre års glidende gjennomsnitt for landet er 

fornyelsesgraden 0,66 % for treårsperioden 2015-2017. Dette er omtrent på samme nivå 

som forrige treårsperiode (2014-2016). Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og 

ingen nylegging i årene framover vil finne sted, vil det ta 143 år å fornye hele det 

kommunale vannledningsnettet. For å imøtekomme dette, ble det som angitt i kapittel 2.2 

satt som mål i Nasjonale mål for vann og helse at årlig utskiftning/rehabilitering av 

vannledningsnettet bør i gjennomsnitt være 2 % på nasjonalt nivå frem til 2035.  

I Norge utgjør de kommunale avløpsvannledningene ca. 37400 kilometer (2016-tall). 

Dette tilsvarer 93 prosent av jordas omkrets ved ekvator. Fellessystemet (for både spill- 

og overvann) utgjør 7 400 kilometer, og det separate utgjør 30 000 kilometer. I tillegg til 

spillvannsnettet kommer 17 900 kilometer med separate overvannsledninger for 

oppsamling av regnvann fra gateplan. Dette gir til sammen 55 300 kilometer med 

kommunale avløpsledninger i Norge, ikke medregnet private stikkledninger. Det er 

estimert at det i 2016 var omkring 1 950 tilfeller av stopp på ledningsnettet eller kummer 

som kan forårsake at avløpsvann samler seg på uønsket sted med potensiale for materiell 

skade eller går i urenset overløp til resipient. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 53 

kloakkstopper per 1 000 kilometer kommunalt spillvannsnett og er en økning på 10 

prosent fra 2015. Nærmere 55 % av innbyggerne tilknyttet et kommunalt avløpsanlegg, 

med en kapasitet på 50 personekvivalenter (PE) eller mer, er tilknyttet et anlegg hvor 

rensekravene er oppfylt i 2016. Dette utgjør en økning på cirka 1 prosentpoeng 

sammenlignet med 2015. I underkant av 33 % av innbyggerne er tilknyttet et 

avløpsrenseanlegg hvor kravene ikke er oppfylt. Anleggene som ikke oppfyller 

rensekravene varierer i størrelse og geografisk utbredelse (16).  



 
 

 

 Utredning av et teknologiutviklingsprogram i vannbransjen • Folkehelseinstituttet 

14 

3.2 Gammelt vannledningsnett gir lekkasjer 

Det ligger ca. 48 000 km kommunalt vannledningsnett nedgravd i Norge, hvorav 

halvparten er bygget i perioden 1971-2000. Gjennomsnittsalderen på ledningsnettet er 

rundt 32 år, men det er store forskjeller på både alder og kvalitet på ledningene blant 

vannverkene. Med et foreldet ledningsnett vil konsekvensen kunne bli store hvis mange av 

disse rørene svikter samtidig. Det gjelder særlig asbestsementrør og rørene som ble lagt i 

tiden etter andre verdenskrig, da disse har vist seg å ha kortere levetid enn de eldre 

rørene. Dagens nylagte rør forventes å vare i ca. 100 år. Ca. 230 vannverk har mer enn 10 

km med ledninger lagt i tiden før 1971, og 259 vannverk har mer enn 1 km 

asbestsementledninger. 

Av de 680 millioner kubikkmeter vann som kommunale vannverk sendte ut på 

drikkevannsnettet i 2017, er det beregnet at omtrent hver tredje liter av dette forsvant på 

vei til vannkranen på grunn av lekkasjer i rørnettet. Lekkasjetapet på ca. 30 % tilsvarer om 

lag 4,3 kubikkmeter med vann per meter ledningsnett. Det er store geografiske forskjeller, 

og mange steder er lekkasjeprosenten større enn landsgjennomsnittet, og helt oppe i 60 – 

80 % enkelte steder. I følge KOSTRA har lekkasjenivåene ligget relativt stabilt på samme 

nivå de seneste ti årene. Lekkasjetapet er vesentlig høyere enn i våre naboland; Sverige 15 

% og Danmark 6 %. Noe som både kan skyldes, geografiske og klimatiske forhold samt 

forskjeller i bosetningsmønster (15).  

3.3 Store fornyelses- og investeringsbehov 

Norsk Vann har anslått investeringskostnaden for de kommunalt eide vann- og 

avløpsanleggene frem til 2040 til ca. 280 milliarder kroner (17). I følge Norsk Vann er 56 

% av investeringsbehovet knyttet til vannforsyningen og 44 % avløpshåndteringen. 

Fornyelse av ledningsnettet for vann og avløp står i sum for 64 % av investeringsbehovet. 

Norsk Vann mener at det er nødvendig å øke dagens fornyelsestakt med om lag 50 %. 

Vann- og avløpsanleggene må også bygges ut for å imøtekomme befolkningsveksten, 

klimaendringene og skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet. Investeringene vil på 

landsbasis medføre 4 % årlig vekst i vann- og avløpsgebyrene utover normal prisvekst. 

Det blir derfor viktig å utvikle kostnadseffektive løsninger og ny teknologi, for å redusere 

gebyrveksten. Samtidig viser en befolkningsundersøkelse, utført av Sentio på oppdrag for 

Norsk Vann, at 68 % er i svært stor eller noen grad villige til å betale mer for vann- og 

avløpstjenesten (18).  

Mattilsynet gjennomførte i 2012 et nasjonalt tilsynsprosjekt som omfattet revisjon av 

ledningsnettet på 491 vannverk. Det ble funnet avvik fra krav i regelverket ved 81 % av de 

reviderte vannverkene. En stor andel av avvikene var knyttet til ledningsnettets utforming 

og tilstand; de fleste mangler ved planer for vedlikehold og fornying. 32 % av vannverkene 

fikk varsel på mangler ved driften av ledningsnettet, og 55 % fikk en reaksjon knyttet til 

fare for innsug og tilbakeslag av forurensninger i drikkevannsledningene (19).  

Hver abonnement var rammet av ca. 43 minutter med avbrudd i vannforsyningen i 2017. 

Omkring 25 % av disse var ikke planlagte (11). En analyse av sårbarhet knyttet til 

ledningsnettet, viser at det i 2011 ble registrert ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen 

ved ca. 120 vannverk som overskred nasjonale mål for vann og helse. Totalt 390 000 

mennesker ble berørt (13). Skal man eksempelvis oppnå det nasjonale målet om at antall 

ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen ikke skal overstige 0,5 time i snitt per innbygger 

per år, så vil det trolig ikke løses alene med hjelp av dagens utskiftingstakt. Økt krav til 
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sikkerhet for vannforsyningen og klimaendringer tilsier at innovative løsninger er helt 

nødvendig for å kunne løse fremtidens utfordringer.   

3.4 Helseeffekter av ikke-fungerende vann og avløpsledningsnett  

Kvaliteten på drikkevann i Norge er generelt god og det rapporteres få avvik fra 

kvalitetskravene i drikkevannsforskriften (4). Likevel avdekkes det årlig sykdomstilfeller 

knyttet til drikkevann i Norge (20-22). Det er viktig å være klar over at rutineanalyser som 

vannverkene er pliktig å gjøre etter kravene i drikkevannsforskriften er stikkprøver og gir 

kun et øyeblikksbilde av kvaliteten på vannet. Dette innebærer at ikke alle situasjoner 

hvor det kan komme inn forurenset vann på vannledningsnettet, blir oppdaget. Dette 

utgjør en spesiell utfordring for ledningsnettet, hvor det er vanskelig å gjøre inspeksjon. I 

Norge har vi et ledningsnett som i gjennomsnitt har 30 % lekkasjeandel, altså at nesten en 

tredjedel av det produserte renvannet fra vannbehandlingsanlegget går tapt på vei til 

abonnent. De verste tilfellene har en lekkasjeandel på 60 %. Dette representerer en 

hygienisk sårbarhet, da et utett ledningsnett ikke er beskyttet mot innsug av forurenset 

vann i en situasjon hvor trykket inne i vannledningen er falt bort av ulike årsaker som 

ledningsbrudd eller rutinemessig 

vedlikehold.  

Av praktiske grunner ligger ofte 

vannledning og avløpsledning i samme 

grøft. Dermed kan forurensning med 

tarmbakterier og andre smittestoffer 

som er lekket ut fra dårlige avløpsrør 

suges inn i de nærliggende vannrørene 

dersom trykket i disse synker. Økt 

grunnvannstand som følge av 

klimaendringer kan øke risikoen for 

innsug av avløpsvann fra utette rør. 

Mer ekstremvær gir også større 

belastning på vannkilder og 

vannbehandlingsprosesser (10).  

I tillegg til risiko for at avløpsvann kan 

forurense drikkevannet, kan 

underdimensjonerte avløps- og 

overvannsledninger medføre 

helsekonsekvenser som følge av 

kontakt med forurenset avløpsvann, og 

luftveisproblemer som følge av 

sopp/råte-utvikling i bygninger. 

Dersom overløpet går til vassdrag eller 

sjøområder vil det kunne resultere i at store mengder bakterier og 

parasitter tilføres vassdraget, og medføre helsefare for alle som 

kommer i berøring med vannet. Badevannskvaliteten kan dermed også bli forringet (23). 

Det er etter hvert blitt vel kjent at brudd og lekkasjer på ledningsnettet kan føre til 

utbrudd av vannbåren sykdom (14, 24). Sykdomsbyrden forårsaket av infeksjoner fra 

drikkevann generelt, antas å være høyere i Norge enn sammenliknbare land. Grunnen er at 

en del av befolkningen bruker ikke-desinfisert overflatevann, blant annet på hytter, 

feriehus og i naturen. Videre skyldes dette til dels dårlig kvalitet på ledningsnettet. 11 

Foto: Colourbox 
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prosent av befolkningen får vann fra egen brønn eller små vannverk som ikke er underlagt 

offentlig kontroll av Mattilsynet (25).  

I tillegg til drikkevannet er man også bekymret for forurensning av badevann. Lekkasjer 

fra ledningsnettet eller avløpsvann som av ulike grunner går i overløp kan f.eks. skape 

problemer med tarmbakterier for badende på badeplasser dersom disse ligger i nærheten. 

Mange kommuner tar jevnlige prøver av badevannskvaliteten for å hindre at folk utsettes 

for høye tarmbakterienivåer. Man måler da som regel konsentrasjonen av termotolerante 

koliforme bakterier (TKB) eller E. coli som indikerer fekal forurensning og fare for akutt 

mage- og tarminfeksjon. Innovasjon kan i fremtiden frembringe gode løsninger for å 

hindre denne typer forurensning. 

3.5 Klimaendringer og problemer for vannforsyningen 

I NOU 2010:10 ”Tilpassing til eit klima i endring” beskrives hvilke effekter som kan 

forventes som følge av et endret klima i Norge. Dagens bolig- og næringsutvikling bidrar til 

økt andel av tette flater i terrenget, noe som har skapt utfordringer i forhold til avrenning 

og oversvømmelser og overbelastning på ledningsnettet. Ved overbelastning går økte 

mengder urenset avløpsvann i overløp og større mengder forurenset vann slippes ut 

gjennom renseanlegg. Effektene av større utslipp er bl.a. dårligere vannkvalitet til 

rekreasjon, friluftsliv og som råvann til vannforsyningssystemer og vanningsvann til 

grønnsaksproduksjon. I tillegg vil forurensning av drikkevannskilder kunne øke 

belastningen i forbindelse med behandlingen på vannverkene. Økt avrenning fra 

landarealene vil kunne føre med seg mer smittestoffer, partikler og organisk materiale 

som igjen gir behov for ytterligere vannbehandling. Endringer i klimaet vil kunne bidra til 

at vannkildene får dårligere naturlig selvrensing. Innsjøer vil kunne få omblandinger 

oftere, samt at den beskyttelsen som is representerer, vil være til stede i kortere perioder 

enn tidligere. Det vil kunne oppstå økt risiko for forurensing av drikkevann ved 

distribusjon. Ved kraftig nedbør og snøsmelting kan drikkevannsledninger være omgitt av 

forurenset avløpsvann, noe som gir fare for innsug av sykdomsfremkallende bakterier ved 

trykkløst nett (26).  

Vi vet i dag lite om klimautslippene knyttet til vannbransjen i Norge. En analyse av de 

økonomiske tallene tyder på at store utslipp er knyttet til prosessanleggene og ikke minst 

ledningsnettet, hvor innkjøp, graving og transport medfører store utslipp. I tillegg til dette 

kommer kjemikalier, med tilhørende produksjonsmetode og transport. Ledningsfornyelse 

uten graving (No-Dig-teknologi) har blitt stadig vanligere, og bidrar til å redusere 

klimautslippene i betydelig grad. Også her er det mer behov for forskning, utvikling og 

innovasjon (7). 

Et annet aspekt er overvannsproblematikken. God håndtering av overvann er svært viktig 

når vi skal tilpasse oss et klima i endring. En stadig økt fortetting i arealplanleggingen og 

et klima i forandring vil både sammen og hver for seg gi økt overflateavrenning. Også på 

dette feltet trengs innovative løsninger, som et teknologiutviklingsfond kan bidra til. 

3.6 Utfordringer for avløp 

Ledningsnettet for avløpsvann kan være laget som separatsystem eller fellessystem. Et 

separatsystem innebærer at overvann går i en egen overvannsledning mens spillvannet; 

sanitært og industrielt avløpsvann, går i en annen ledning. Fellesnett vil si at overvann og 

spillvann går i samme ledning (27). Overbelastning av felles ledningsnett gir desidert de 

største konsekvensene. Sprengt kapasitet på felles ledningsnett kan føre til utlekking av 

urenset spillvann til en vannresipient (for eksempel elv, innsjø eller sjø). Oversvømte 
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kjellere vil kunne forekomme når overbelastning gir tilbakeslag på avløpsnettet. Er det 

felles ledningsnett, vil dette medføre større ulemper, ettersom både overvann og spillvann 

må håndteres. Når avløpsnettet overbelastes går noe ut via overløp til en annen resipient. 

Økt nedbør vil føre til større utslipp fra driftsoverløp. Det gjør at urenset kloakk går rett til 

et vassdrag, noe som kan få konsekvenser for menneskers helse ved bading eller 

forurensning av vannkilder til drikkevann, og for økosystemet. Dårlig tilstand på ledninger 

og anlegg kan svekke anleggets kapasitet slik at skadevirkninger kan oppstå allerede ved 

normal nedbør og avrenning. Et endret klima vil øke behovet for oppgradering og 

vedlikehold av ledningsnettet, dersom det ikke gjennomføres tiltak som reduserer 

avrenning på bakken. Havnivåstigning og stormflo kan senke evnen til å transportere unna 

vann på enkelte avløpsnett og føre til økte flomskader og overløpsutslipp. Det kan også 

representere en fare for forurensing fra avløpsledning til drikkevannsledning og 

kjelleroversvømmelser (27).  

Alderen på spillvannsnettet er estimert til i underkant av 30 år på landsbasis (37 år 

dersom man korrigerer for ledningsnett lagt i «ukjent periode» som utgjør 17 prosent av 

totalen). Omkring 2,2 % av spillvannsnettet ble lagt før 1940, mens 54 % ble lagt i 

perioden etter 1980 (10). I 2016 ble cirka 230 av totalt 37 400 kilometer av det 

kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,62 %. Dette innebærer at med dagens 

fornyelsestakt vil det ta nærmere 160 år å fornye hele spillvannsnettet. Samtidig som 

fornyelsen av det kommunale spillvannsnettet ligger på 0,62 %, så har spillvannsnettet i 

samme periode blitt utvidet med 375 kilometer, tilsvarende 1,01 %. Nyleggingen skjer 

dermed i et langt raskere tempo enn fornyelsen, en situasjon som har vedvart siden 

KOSTRA-rapporteringen om avløp startet i 2002. Hvis ikke fornyelsen blir gjennomført 

med høyere tempo, vil altså gjennomsnittsalderen på spillvannsnettet i kommunene øke. 

Selv om nylegging av spillvannsnett skulle stoppe helt opp, vil det med dagens 

fornyelsestakt ta nærmere 160 år å fornye hele spillvannsnettet.  

Oppfyllelse av rensekrav utgjør en viktig del med det å drifte et avløpsanlegg, og 

statistikken viser at av de 4,5 millioner innbyggere som i 2016 var tilknyttet et 

avløpsanlegg 50 PE eller mer, så hørte 55 % av dem inn under et anlegg som oppfylte 

rensekravene. 33 % oppfylte ikke rensekravene, mens 12 % av tilknytningen hadde ukjent 

oppfyllelse (skyldes manglende grunnlagsdata) (28).  

3.7 Viktigheten av et program for innovasjon i vannbransjen 

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel, og drikkevannsforsyning og forsvarlig 

håndtering av avløp tilhører noen av de aller største globale utfordringer, sterkt koblet til 

klimasituasjonen (7). Et velfungerende system for forsyning av drikkevann og håndtering 

av avløp er en forutsetning for samfunnet og utgjør en grunnleggende service for 

samfunnets borgere, virksomheter og foretak. En dårlig fungerende vann- og 

avløpsvirksomhet kan medføre store konsekvenser for hele samfunnet i form av bl.a. 

sykdomsutbrudd, eksponering av helsefarlige kjemikalier, oversvømmelser og skader på 

bebyggelse og infrastruktur, samt et ødelagt livsmiljø for vannlevende organismer.  

Vannbransjen jobber ut fra et langsiktig perspektiv og investeringer skal gi holdbarhet i 

generasjoner. Gjennom å ta vare på alle muligheter til kretsløp som finnes i bransjen (f.eks. 

næringssalter, vann, energi og organisk materiale) tas det vare på viktige ressurser (som 

fosfor, biogass og varme) som kan gjenvinnes i jordbruket, i fjernvarmeverk og i 

transportsektoren. Potensialet for utvikling er stor, noe som vil kreve mer forskning.   
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Mens vannlekkasjer tidligere ikke har vært ansett som et akutt problem, viser KOSTRA-tall 

at gjennomsnittlig vanntap i norske kommuner ligger i overkant av 30 %. Her ligger Norge 

dårligst an blant de europeiske landene. Mange kommuner har i mange år hatt lekkasjesøk 

på agendaen, men på grunn av aldrende ledningsnett, så oppstår stadig nye lekkasjer og 

utskiftingstakten må økes for å imøtekomme fremtidens behov. Dette innebærer høye 

kostnader og gebyrer for abonnentene. Det bør derfor ses på andre metoder, særlig 

metoder som kan benyttes i sammenheng med oppgaver man allerede utfører i dag.  

Huseiernes Landsforbund og Norsk Vann har diskutert det ambisiøse 

investeringsprogrammet som bl.a. innebærer at det for perioden 2016 – 2040 må 

kommuner og interkommunale vann- og avløpsorganisasjoner investere 280 milliarder 

kroner for å få tilfredsstillende vann- og avløpsanlegg. 64 % av dette, dvs. omkring 180 

milliarder kroner, gjelder fornyelse av ledningsnettet med ca. 1 % av totallengden pr. år. 

Disse investeringene medfører at vann- og avløpsgebyrene må økes med 4 % pr. år, regnet 

i faste kroner. 

I følge Huseiernes Landsforbund vil en årlig økning på 4 % medfører at vann- og 

avløpsgebyrene for en huseier fordobles i denne perioden, fra omkring 10 000 kr per år til 

omkring 20 000 kr per år. En fordobling av gebyrene vil sammen med andre kostnader 

utgjøre en økonomisk belastning for familiene. Det er derfor helt nødvendig med 

effektivisering av alle virksomheter, også vannbransjen.  

Behovet for innovasjon strekker seg ikke kun til vannledningsnettet, men på alle områder 

hvor vannbransjen står overfor store utfordringer og det er et stort investeringsbehov i 

kommunene. Dette gjelder bl.a. overvåking av vannkvalitet, lekkasjesøking, No-Dig-

teknologi, kildebeskyttelse, overvannsproblematikk, overløp, urbane vassdrag, fremtidig 

avløpsteknologi, ressursutnyttelse av slam og biogass, samt energieffektivisering.  

4 Programmets avgrensninger 
Det er viktig at et program for innovasjon i vannbransjen bidrar til å oppfylle de nasjonale 

målene for miljø-, bærekraft- og helse. Det jobbes i dag på mange tilgrensende områder 

som bl.a. har betydning for å sikre trygg vannforsyning. Her kan nevnes vannområdene 

som har som mål å sikre god økologisk status for vannressursene knyttet til sjøer, 

grunnvann og vassdrag.  

EUs rammedirektiv for vann, «Vanndirektivet», har som hovedmål å sikre beskyttelse og 

bærekraftig bruk av vannmiljøet, og danner rammen for vannforskriften. Intensjonen med 

direktivet og forskriften er å sikre at vann forvaltes på en helhetlig måte samordnet på 

tvers av sektorer. Norge har derfor delt landet inn i vannregioner basert på nedbørsfelt og 

med en fylkeskommune som myndighet i hver vannregion. Forvaltningsplaner er 

utarbeidet, og tiltaksprogram skal sikre oppnåelse av miljømål for hver vannforekomst 

innen 2021. Dette arbeidet er særdeles viktig for å sikre gode drikkevannsforekomster og 

hindre forurenset råvann i fremtiden. Vannområdene anses ikke å ha en sentral rolle i 

utformingen av et teknologiutviklingsprogram, men det er overlappende interesser, da et 

velfungerende ledningsnett uten lekkasjer er avgjørende for å sikre at avløpsvann ikke 

kommer på avveie og kan forringe viktige vannressurser, badeplasser og 

rekreasjonsområder.  

Overvannshåndtering er et annet område som har fått oppmerksomhet i senere år. Et eget 

overvannsutvalg (jf. NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder) har foreslått en rekke 

endringer i lover og forskrifter som må sees i sammenheng, og som til sammen vil gi 
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kommunene bedre virkemidler for å forebygge skader fra overvann. Klima- og 

miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å foreta ytterligere utredninger i 

forurensningsloven, vass- og avløpsanleggslova og forurensningsforskriften basert på 

NOU 2015: 16. Et av tiltakene som utredes er innføring av overvannsgebyr, samt 

vurderingen av en egen vannsektorlov.  

Et program for teknologiutvikling i vannbransjen kan være en del av «løsningen» for å 

fremskaffe ny kunnskap og teknologiske løsninger knyttet til overvann der overvann har 

en direkte sammenheng med kvaliteten på vannforsyningen og avløpshåndteringen. Det 

kan tenkes at prosjektmidler kan gå til å utvikle nye metoder for håndtering og 

ressursgjenvinning av overvann, og således vil et program for teknologiutvikling i 

vannbransjen kunne bidra positivt. Det er imidlertid viktig å skille på det arbeidet som nå 

utredes knyttet til overvann og utredningsarbeidet knyttet til et program for 

teknologiutvikling for vannbransjen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil 

sent i 2018 fremme en lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i plandelen 

av plan- og bygningsloven som er ment å følge opp forslagene til lovendringer fra 

overvannsutvalgets utredning. Noen av utvalgets forslag ble fulgt opp av departementet og 

Stortinget gjennom mindre lov- og forskriftsendringer i 2017. Det gjelder bl.a. nye 

arealformål, tegneregler og en bestemmelse i loven at bortledning av avløpsvann skal 

være sikret før rammetillatelse gis, og at løsningen skal være i overensstemmelse med 

forurensningshensyn og andre hensyn.  

5 Oversikt over vann- og avløpssektoren 

5.1 Ansvaret for vann og avløp i Norge 

Ansvaret for forvaltning og utvikling av vann- og avløpssektoren i Norge er fordelt 

mellom: 

Helse- og omsorgsdepartementet – har ansvaret for regelverk og tilsyn på 

drikkevannsområdet.  Mattilsynet forvalter drikkevannsforskriften og fører tilsyn med 

vannforsyningssystemer på departementets vegne.  I tillegg til å føre tilsyn, skal 

Mattilsynet påse at drikkevannshensynet blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale 

planer etter plan- og bygningsloven.   

 

Olje- og energidepartementet – har ansvaret for utnyttelse av vannressursene, mens 

NVE (Norsk vassdrags- og energidirektorat) forvalter vannressursloven og har 

hydrologisk kompetanse.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – har i samarbeid med 

Finansdepartementet ansvaret for kommunesektorens inntektsrammer. Departementet 

har også ansvaret for plan- og bygningsloven og forvalter dermed reglene om 

arealplanlegging og byggesaksbehandling, herunder bl.a. arealformål, hensynssoner og 

planbestemmelser for vassdrag og drikkevannskilder, tilknytningsbestemmelsene for 

vann og avløp, samt tekniske krav til utførelse av anlegg. Departementet leder 

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen, som er et samarbeidsorgan for relevante 

bransjeforeninger, departementer og andre myndigheter med interesse for samordning av 

ledninger og annen infrastruktur i grunnen.  

Klima- og miljødepartementet - har ansvar for utslippskrav til avløpsanleggene og for 

gebyrregelverket på vann- og avløpsområdet. 



 
 

 

 Utredning av et teknologiutviklingsprogram i vannbransjen • Folkehelseinstituttet 

20 

Fylkesmennene forvalter forurensingsloven og plan- og bygningsloven på vegne av 

Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og fører 

dessuten et økonomisk tilsyn med kommunene.  

Vannområdene – I Norge har vi 11 vannregioner som i all hovedsak er norske. Norge har 

i tillegg deler av 5 vannregioner felles med Sverige og Finland. 11 vannregionmyndigheter 

koordinerer arbeidet i de til sammen 16 vannregionener. Relevante myndigheter og 

interessenter kan delta i vannområdeutvalg (VOU). Disse lokale utvalgene har som 

hovedoppgave å sikre lokal forankring, bl.a. ved å bidra til å fremskaffe lokal kunnskap og 

lokalt genererte forslag til miljøtiltak. Arbeidet i vannområdene vil danne grunnlaget for 

vannregionutvalgenes arbeid med regionale, sektorovergripende vannforvaltningsplaner 

og tiltaksprogrammer. 

Kommunene – er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å utarbeide planstrategier og 

kommuneplaner (arealplaner) med premisser for fremtidig arealbruk og 

samfunnsutvikling. Dette innbefatter å vurdere behovet for vann- og avløpsanlegg ved nye 

utbygginger, beskyttelse av drikkevannskilder og overvannshåndtering. Folkehelseloven 

krever at kommunene skal ha oversikt over alle faktorer i miljøet som kan ha innvirkning 

på helsen, stiller krav til eiendommer og virksomheter, bidrar til en helhetlig planlegging, 

samt har strategier for å fremme helse i befolkningen. Kommunene er også leverandør av 

vann- og avløpstjenester, underlagt lokale forskrifter og lokale abonnementsvilkår for 

vann og avløp. Kommuneoverlegene har dessuten en rolle i egenskap av å være 

kommunens smittevernmyndighet, og er samarbeidspartner for Mattilsynet og 

Folkehelseinstituttet. 

5.2 Vannbransjens aktører – «vannkartet» 

Folkehelseinstituttet overvåker forekomsten av smittsomme sykdommer og bistår 

Mattilsynet og vannverksbransjen gjennom rådgivning, oppklaring av sykdomsutbrudd og 

beredskap, blant annet gjennom den nyetablerte ordningen «Nasjonal vannvakt», som har 

som formål å gi råd til vannverk ved akutte hendelser. Instituttet utfører også 

forskningsprosjekter knyttet til sykdomsforekomst som følge av forurenset drikkevann 

(Drikkevannsstudien) og helseeffekter av trykkløse tilstander på nett (trykkløsstudien). 

Vannklyngen (Clean Water Norway) ble stiftet i 2004 og består av medlemmer innenfor 

norsk vannbransje og industri. Foreningen er en arena for nettverksbygging for bedrifter i 

vannbransjen. Formålet med Vannklyngen er å styrke verdiskapning og innovasjon i 

medlemsbedriftene gjennom aktivt samarbeid. Blant medlemmene finnes leverandører av 

maskinelt utstyr, rør og koblinger, styringssystemer og sensorer til leveranse av komplette 

anlegg, entreprenører og rådgivere. Vannklyngen samarbeider med forskningsinstitutter, 

universitet og høgskoler.  

Norsk Vann (tidligere NORVAR) er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for 

vannbransjen i Norge. Norsk Vann representerer ca. 370 kommuner med ca. 95 % av 

landets innbyggere. Norsk Vanns medlemmer er kommunene, kommunalt eide selskaper, 

kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk, som sørger for de 

viktige vann- og avløpstjenestene til innbyggere og næringsliv. Også andre virksomheter i 

vannbransjen, som rådgiverfirmaer, leverandører, entreprenører og forsknings- og 

undervisningsinstitusjoner kan bli tilknyttede medlemmer i Norsk Vann, som del av det 

faglige fellesskapet. Norsk Vann skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre 

vannbransjen funksjonelle rammevilkår og legge til rette for kunnskapsutvikling og 

kunnskapsdeling.  
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Norsk vannforening har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av 

vannressursene gjennom å spre opplysning og fremme kunnskap og debatt om 

vannfaglige problemstillinger. Foreningen arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om 

aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får Tidsskriftet VANN 4 

ganger i året. 

VAnnforsk er en møteplass for forskere, rådgivere, teknologileverandører, sluttbrukere 

og andre aktører i vannbransjen. Formålet er å bidra til at forskningsresultatene tas i bruk 

i vannbransjen, arbeide i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden, formidle informasjon 

om forskning, utvikling og innovasjon i vannbransjen, samt arbeide for å styrke 

finansieringsmulighetene for vannbransjen. 

Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet i 2003 med formål å øke 

innovasjon i næringslivet over hele landet, bidra til å utvikle distriktene, og profilere norsk 

næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge støtter et omfattende 

digitaliseringsprosjekt for bl.a. å utvikle digitale verktøy innenfor vann- og 

avløpshåndtering i kommunal sektor («Den digitale kommune 2019»). Innenfor vann- og 

avløp innebærer prosjektet at det utvikles en ny digital løsning som gir en oversikt over 

både private og offentlige vann- og avløpsnett i hele landet. Videre vil det kunne bidra til å 

hindre skader som følge av klimaendringer med ekstremvær og flom. 

De rådgivende ingeniørfirmaene har en viktig rolle med hensyn til fremtidige 

investeringer i ledningsnettet gjennom å identifisere problemene, designe, prosjektere og 

kvalitetssikre utbyggingsprosjekter. De må ikke bare være oppdatert på beste tilgjengelige 

teknologi og løsninger. De må også være villige til å delta med egeninnsats og 

egenfinansieringen som kreves i forsknings- og utviklingsprosjekter, og ha tro på at dette 

lønner seg på sikt.  

FOU-miljøene med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i hovedsetet spiller en viktig rolle i 

forbindelse med rekruttering av nyutdannede master- og bacheloreksaminerte. 

Nyrekruttering i VA-bransjen er avgjørende for innovasjonskraften. NTNU har en 

omfattende utdanning av nye kompetente PhD- og masterkandidater gjennom samarbeid 

med utenlandske forskningsinstitusjoner (eksempelvis EU-programmer) og med 

myndighetene og næringslivet i Norge, og er en avgjørende bidragsyter for at vi skal 

lykkes i å utvikle VA-sektoren videre.  

Eksempel: 

NTNU har tatt initiativ til at det skal etableres et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon 

(SFI) innen vann. Senteret skal bli et "landslag" av fremstående forskningsmiljøer og FoU-

aktive bedrifter som skal styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsing på 

langsiktig forskning. Involvering av industri, næringsliv og offentlige brukere vil være 

nøkkelen for å lykkes. Et viktig komplementært initiativ er satsingen på et Nasjonale 

kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur på Ås. Her skal det i første omgang 

satses på kompetansen i «ledningsgrøfta», der operatører skal kurses og kunne øve på 

samfunnskritiske oppgaver i et øvingsfelt, og leverandører skal kunne demonstrere og teste 

sin teknologi. Staten har bevilget 20 millioner til bygging av senteret, som skal bli en viktig 

motor i vannbransjens krafttak for innovasjon. SINTEF Byggforsk har et sterkt nettverk og 

et solid fundament innen vannsektoren både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom Rent 

Vann-satsningen satses det på flerfaglige løsninger i retning av mer innovative og helhetlige 

løsninger. NIVA har bred kompetanse og erfaring innen vannforsyning og avløpsteknologi 

og er et nasjonalt ledende kunnskapssenter innenfor utvalgte fagområder, som 

klimaendringer, miljøgifter i avløpsvann og overflatevann. 
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5.3 Pågående prosesser i vannbransjen 

I tillegg til etablering av nye forskningssentre innen vann- og avløpsteknologi som nå er på 

gang, har også vannbransjen i flere år jobbet aktivt for å fremme innovasjon på vann- og 

avløpsområdet. Et av satsingsområdene som nå er på trappene er bedriftsklynger innenfor 

Vannklyngen og Norsk Vann. Vannklyngen vil etablere bedriftsklynger som jobber med 

teknologiutvikling og systemløsning innenfor hver av de ni utvalgte 

hovedsatsingsområdene utarbeidet av Norsk Vann:  

 Overvåking av vannkvalitet 

 Sensorer og metoder for bl.a. lekkasjesøking, tilstandsvurdering/inspeksjon, 
fremmedvann, overløpsmåling, vannforbruk mm. 

 Smartere systemer i vannbransjen 

 No-Dig teknologi 

 Vannforsyning, særlig kildebeskyttelse, vannbehandling og sikker distribusjon 

 Overvann, overløp og urbane vassdrag (blå/grønne løsninger) 

 Fremtidig avløpsteknologi 

 Ressursutnyttelse av slam og biogass 

 Energieffektivisering 

Med vekt på næringsvekst og eksport skal det jobbes nasjonalt og internasjonalt innenfor 

disse områdene. Aktivitetene kan være:  

 Forskningsformidling nasjonalt og internasjonalt. 

 Deltakelse på messer, internasjonale konferanser. 

 Markedsføringsinitiativ internasjonalt «Look to Norway!». 

 «Lytteposter» for å plukke opp nyheter og investeringsprogram/prosjektplaner. 

 Etablering av internasjonale prosjekter og kommersielt samarbeide. 

Etablering av Norwegian Water Alliance Forum er av Vannklyngen fremmet som en 

viktig satsing for å styrke samarbeidet mellom vannbransjen, UD og ambassadene. 

Bakgrunnen er et tidligere forsøk på å etablere et «Norwegian Water Centre» for å styrke 

og synliggjøre norsk vannkompetanse internasjonalt. I Danmark har Danish Water Forum 

virket i en årrekke, tilsvarende i Sverige (Swedish Water House) og Finland (Finnish 

Water Forum). Også i Tyskland, Nederland og andre land har sine vannsentre. 

Vannsentrene i Europa har seg imellom etablert et European Water Network.  

Rammebetingelsene for en samling av «vann-Norge» har endret seg betydelig bl.a. med 

etableringen av Vannklyngen/Clean Water Norway og den senere fusjonen, Norsk Vanns 

aktiviteter, og nå Stortingets anmodning om å etablere et program for teknologiutvikling i 

vannbransjen. Med den satsingen som norsk vannbransje nå er i gang med for 

hjemmemarkedet, har Vannklyngen signalisert at de ønsker å drøfte hvordan 

vannbransjen - som en del av det tematiske satsingsområdet i stortingsmeldingen under 

«klima, fornybar energi og miljø» - kan få en bredere plass i bistandsarbeidet. De mener at 

et bedre og mer konkret fokus på vannsatsing i bistanden vil også stimulere økt eksport og 

dermed flere arbeidsplasser i Norge. De ser for seg en nær kobling til International Water 

Association (IWA), som arrangerer en verdenskonferanse i København 2020. Et nytt 

samarbeid og tiltak kan lanseres der. 

5.4 Dagens vann- og avløpsgebyrer - selvkostprinsippet 

I Norge er vann- og avløpstjenestene i hovedsak drevet av kommuner og interkommunale 

virksomheter som er underlagt selvkostrammevilkår. Vass- og avløpsanleggslova, samt 
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Forurensningsforskriften kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, gir hjemmel 

for kommunens utforming av kommunale gebyrforskrifter og beregning og innkreving av 

gebyr.  

Det er i stor grad opp til kommunene selv hvordan de ønsker å organisere driften av vann- 

og avløpsvirksomheten. Det vanligste er gjennom en kommunal enhet, et kommunalt 

foretak, et kommunalt AS eller et interkommunalt selskap. Det finnes også eksempler på at 

private selskap drifter prosessanlegg. Vann- og avløpstjenestene er normalt helfinansiert 

av gebyrer fra abonnentene basert på selvkostprinsippet. Det er satt begrensninger på 

hvilke aktiviteter som kan finansieres gjennom gebyrinntektene. Kommunestyrene vedtar 

gebyrnivå og budsjetter, og kommunerevisjonen påser at midlene brukes korrekt. Når det 

anses formålstjenlig for å forbedre og effektivisere virksomheten, kan virksomhetene 

drive forskning og teknologiutvikling som en integrert del av sin virksomhet. 

Selvkostmodellen skal sikre at kommunen kan kreve nødvendige utgifter til drift og 

vedlikehold av vann- og avløpsanleggene. Hva som anses nødvendig, og i hvor stor grad 

oppgradering av nettet som kan dekkes av gebyrene, er imidlertid noe uklart. 

Praktiseringen av regelverket blir derfor noe ulikt (29). Abonnentene har i praksis liten 

mulighet til å oppdage eller korrigere dette.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på oppdrag fra styringsgruppen sett 

nærmere på om forslaget til ny kommunelov har betydning for å etablere et 

teknologiutviklingsprogram for vannbransjen. Det blir i lovforslaget foreslått å lovfeste 

reglene om selvkost. Etter lovutkastet § 15-1 andre ledd kan direkte eller indirekte 

kostnader (både faste og variable kostnader) som gjelder produksjonen av den aktuelle 

tjenesten inngå i selvkostberegningen. Det står ikke noe konkret om at 

utviklingskostnader kan tas med i selvkost. Det foreslås imidlertid en forskriftshjemmel 

for å kunne gi nærmere regler om beregningen av selvkost. Kommuneloven er en generell 

lov, og regler og prinsipper i den kan fravikes i spesiallovgivningen. Det er derfor aktuelt å 

vurdere muligheten for en egen lovhjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 

om dekning av utviklingskostnader f.eks. gjennom et program for teknologiutvikling i 

vannbransjen som denne utredningen omhandler. 

Den nye kommuneloven som trer i kraft 1. juli 2019 (delvis) og 1. januar 2020 (resten) har 

egne lovbestemmelser i § 15-1 om beregning av selvkost (30). Departementet vil gi 

utfyllende forskriftsbestemmelser om beregning av selvkost.  

5.5 Implikasjoner av EØS-regelverket om statsstøtte 

Et program for teknologiutvikling i vannbransjen vil, dersom statlig støtte er med i bildet, 

komme inn under EUs regelverk for offentlig støtte. EØS-regelverket forbyr som 

hovedregel offentlig støtte til næringslivet gjennom artikkel 61 i EØS-avtalen. Forbudet 

omfatter mange typer offentlige tiltak som gir direkte eller indirekte økonomiske fordeler 

for bedrifter eller bransjer. Offentlig støtte som faller inn under artikkel 61 i avtalen 

omfattes også av lov 27. november 1992 nr 117 om offentlig støtte.  

Offentlige virksomheter som selger varer eller tjenester i tillegg til å utføre offentlige 

oppgaver, samt rene private virksomheter vil raskt kunne bli «rammet» da terskelen for å 

definere næringsvirksomhet er satt relativt lavt. Det er imidlertid gitt en rekke unntak. 

Dette er regulert gjennom ulike regelverk med betingelser for når et støttetiltak kan være 

forenelig med EØS-avtalen. I de tilfeller hvor tiltaket faller inn under offentlig støtte i 

henhold til EØS-avtalen, kan dette godkjennes dersom støttegiver har notifisert støtten til 

EFTAs overvåkingsorgan, ESA. ESA må deretter godkjenne støttetiltaket før det kan 
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iverksettes. Dersom en virksomhet oppnår særlige fordeler av en støtte, f.eks. ved å motta 

midler fra det offentlige, eller slippe avgifter, foreligger en risiko for ulovlig statsstøtte. 

Reglene vil også være en ramme for en eventuell gebyrordning. Innfører man for eksempel 

insentivmodeller i gebyrordningen som tilgodeser noen virksomheter og ikke andre, eller 

det gis andre former for støtte eller avgiftslettelser, aktualiseres regelverket om offentlig 

støtte. 

Statsstøtteregelverket inneholder bestemmelser om hva slags aktiviteter som kan støttes, 

hvilke kostnader ved disse aktivitetene som kan dekkes helt eller delvis og hva som er 

maksimal støttegrad for de ulike aktivitetene. Det går inn under statsstøtte når det blir gitt 

støtte til et "foretak", det vil si til en aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer 

og/eller tjenester i et marked. Forskningsinstitusjoner får normalt støtte fra 

Forskningsrådet til sin ikke-økonomiske aktivitet, i hovedsak uavhengig forskning. Slik 

støtte utgjør ikke statsstøtte, og den er derfor ikke underlagt begrensningene i 

statsstøtteregelverket.  Mange forskningsinstitusjoner har imidlertid også økonomisk 

aktivitet, særlig i form av oppdragsforskning. Det er da påkrevet at institusjonen har et 

tydelig regnskapsmessig skille mellom sin økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet for at 

det skal kunne ytes støtte den ikke-økonomiske aktiviteten uten å måtte ta hensyn til 

begrensningene i statsstøtteregelverket (31).  

Forskningsrådet kan ikke tildele støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter, eller til 

foretak som har utestående krav på seg om å tilbakebetale statsstøtte. De har derfor 

utarbeidet en egenerklæring der foretaket må bekrefte at det ikke tilhører noen av disse 

kategoriene. Egenerklæringen er virksomhetens bekreftelse på at den er kvalifisert til å 

motta prosjektmidler som utgjør statsstøtte.  

6 Eksempler på fond som fremmer teknologiutvikling 
Det finnes i dag flere ordninger som stimulerer til innovasjon på samfunnsområder som 

fremmer teknologisk utvikling. Disse mest sentrale beskrives i det følgende:  

Energifondet 

Fondet skal stimulere til fremtidsrettede tiltak mot lavutslippssamfunnet. Pengene til 

Energifondet som administreres av Enova kommer fra avkastning fra 

klimateknologifondet (Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging), og et lite 

kostnadspåslag på strømregningen (nett-tariffen). Den tariff som skal betales av forbruker 

er regulert gjennom Forskrift om innbetaling av påslag på nett-tariffen til Energifondet 

(forskrift om Energifondet). For husholdningsbruk skal påslaget utgjøre 1 øre/kWh. For 

andre sluttbrukere enn husholdninger skal påslaget utgjøre 800 kroner/år per målepunkt-

ID (§3). Retningslinjer for forvaltningen av midlene er regulert gjennom en avtale mellom 

Olje- og energidepartementet og Enova SF. For 2017 er det overført 1 956 millioner 

kroner til Energifondet. 1 656 millioner av dette er avkastning fra klimateknologifondet. I 

tillegg disponerer Enova ubrukte midler fra tidligere år og midler til prosjekter som har 

fått innvilget støtte, men som av ulike årsaker er kansellert. Enova kan dekke deler av 

merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. Støtten gis der den er 

nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Enova kan med andre ord ikke støtte tiltak 

som ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte, og derfor heller ikke prosjekter som 

allerede har startet. Støtten skal være tilstrekkelig til at prosjektet blir gjennomført, men 

ikke høyere. Enova kan bidra i prosjekter innen energi- og klimateknologi fra pilotfasen til 

kommersialisering, slik at bedrifter kan prøve ut teknologier og vise at de fungerer under 

normale driftsforhold. I tillegg bidrar de til at flere tar i bruk kjente teknologier. 
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Miljøteknologiordningen 

Innovasjon Norge er forvalter av Miljøteknologiordningen. Utvikling av ny miljøteknologi 

er krevende og derfor tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning i hele innovasjonsløpet.  

Steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon innebærer en kritisk fase. 

Kostnadene ved å teste teknologien i full skala er ofte høy og muligheten for avkastning er 

forbundet med risiko. I slike prosjekter kan Innovasjon Norge være med å ta en del av 

risikoen ved hjelp av Miljøteknologiordningen. Bedrifter får mulighet for å prøve ut og vise 

fram sine miljøteknologiløsninger, og sikre at produktene blir mest mulig tilpasset de 

nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer 

risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Effekten av ordningen skal være økt 

verdiskaping i Norge - i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt 

konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i 

internasjonale markeder.  

Norges forskningsråd 

Norges Forskingsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og 

departementene og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forsking og innovasjon. 

Forskingsrådet har som mål å øke kvaliteten i norsk forskning og å fremme innovasjon og 

bærekraft. Forskningsrådet mobiliserer til større norsk deltakelse i internasjonal forsking 

og innovasjon og stimulerer til samarbeid mellom forskingsmiljøene, næringslivet og 

offentlig sektor. Norske miljøer deltar aktivt og henter hjem store beløp fra EUs 

rammeprogram for forskning og innovasjon. Forskningsrådet forvalter i overkant av en 

fjerdedel av offentlige forskningsinvesteringer, og spiller dermed en viktig rolle i satsingen 

på forskning og innovasjon. Forskningsrådet får inntekter fra alle departementene. 

Forskningsrådet administrerer programmet «Forskning og innovasjon i 

kommunesektoren» (FORKOMMUNE). Hovedmålet til FORKOMMUNE-programmet er å 

utløse forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren og styrke kommunenes 

innovasjonskapasitet og innovasjonsevne 

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) 

Fondet forvaltes av et styre på sju personer oppnevnt av Landbruks- og 

matdepartementet, med Landbruksdirektoratet som sekretariat. Fondet samarbeider med 

Et eksempel er området for drift, overvåking, vedlikehold og fornyelse av vann- og 

avløpssystemet. Mange kommuner mangler gode systemer for dette, og mye er 

fremdeles basert på papirbasert dokumentasjon, og de IT-løsningene som finnes er ofte 

foreldet og lite tilpasset dagens krav og muligheter. Resultatet er lite effektive rutiner og 

at store deler av arbeidet foregår uten digitale løsninger. Dette er kostnadsdrivende og 

lite framtidsrettet. Powel har på denne bakgrunn fått midler fra Innovasjon Norge til et 

prosjekt rettet mot digitalisering av arbeidsprosesser, inkludert overvåking og styring av 

infrastruktur, som er en bedre løsning for kommunene. Det vil gi et bedre 

beslutningsgrunnlag, og forenkle planlegging av drift og vedlikehold. Dette er 

bakgrunnen for at Powel ønsker å utvikle et nytt IT-system for vann- og avløpsbransjen. 

Et system som tar i bruk avanserte analyse- og beregningsmetoder, sensorer og annen 

måleteknologi, internett og mobilapplikasjoner, og presenterer det i et moderne og 

brukervennlig format. Systemet har fått navnet Powel Water. Utviklingsarbeidet skjer i 

samarbeid med flere av de største kommunene i Norge, i tillegg til SINTEF Vann og 

miljø. Prosjektet har fått støtte av Innovasjon Norge og Miljøteknologiordningen med et 

tilskudd på 15 millioner kroner og et risikolån på 10 millioner. 
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Norges Forskningsråd om utlysning, søknadsbehandling og prosjektoppfølging. I 2008 

utgjorde administrasjonskostnadene 2,4 % av FFLs omsetning (total omsetning ca. 137 

mill. NOK). Søknad om midler til utredninger og forprosjekt sendes til direktoratet. 

Søknader om midler til Forskerprosjekt og IPN sendes til Norges Forskningsråd. 

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)  

Fondet er et offentlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. 

Fondet finansieres av næringen selv gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 

0.3 %. Det gjennomføres prosjekter både i regi av FoU-institusjoner og bedrifter. Søker 

kan være en norsk sjømatbedrift i nært samarbeid med en eller flere 

teknologileverandører. Søker kan også være teknologileverandør under forutsetning av at 

prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med sjømatbedrift(er). Finansiell støtte kan gis 

til forprosjekter, til deler av prosjekter eller til hele prosjekter. Støttegraden må være 

innenfor rammen av EØS-avtalen.  

Energibransjens FoU program 

FoU bidrag utgjør en andel av medlemskontingenten til Energi Norge. Energi Norge AS 

(Energiakademiet) er et heleid datterselskap av Energi Norge og den største tilbyderen av 

kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangement årlig. I tillegg 

utvikler og leder Energiakademiet store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å 

bidra til økt kunnskap og kompetanse om viktige energirelaterte problemstillinger. Energi 

Norge As kjører en rekke forskningsprosjekter (innovasjonsprosjekt i næringslivet) med 

delfinansiering fra forskningsrådet, hovedsakelig fra EnergiX-programmet 

Nettselskapene kan også få FoU-prosjekter som er relevante for drift og utvikling av 

strømnettet inkludert i NVEs finansieringsordning for FoU. Kriteriene for å få et FoU-

prosjekt godkjent i ordningen er at det må være vurdert som "støtteverdig" av en 

institusjon som gir tilskudd til FoU-prosjekter. I tillegg må prosjektene har et påviselig 

samfunnsøkonomisk verdiskapingspotensial, altså kunne bidra til økt effektiv drift, 

utnyttelse eller utvikling av strømnettet. Nettselskaper som har kostnader knyttet til NVE-

godkjente FoU-prosjektene kan få dekket deler av disse som et tillegg til inntektsrammen. 

Finansieringen er begrenset til 0,3 % av nettselskapets avkastningsgrunnlag. Hensikten 

med ordningen er å stimulere til forskning og utvikling som kan bidra til mer effektiv drift 

og utvikling av strømnettet. 

Skogtiltaksfondet 

Skogtiltaksfondet er skogeiernes felles forskningsfond etablert i samarbeid med 

Landbruks- og matdepartementet. Skogtiltaksfondets hovedoppgave er å sikre 

brukerfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til å utvikle norsk 

skogbruk. Fondet kan også bidra med støtte til fellestiltak i skog- og trenæringen. 

Skogtiltaksfondet finansieres ved at alle skogeiere trekkes 1 krone pr. omsatt kubikkmeter 

i samsvar med forskrift hjemlet i Skogbrukslovens §17. I tillegg benyttes avkastning fra 

fondets oppbygde kapital. Skogtiltaksfondets sekretariat er lagt til Norges 

Skogeierforbund. Midlene fra fondet regnes som privat kapital i finansieringen av FoU-

prosjekter. Det er næringsaktører i tilknytning til de som bidrar med finansieringen som 

kan være søkere på prosjekter. 
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7 Modeller fra andre land 

7.1 Den svenske modellen - Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 

7.1.1 Oppsummering av den svenske modellen 

Med utgangspunkt i en kartlegging av behovet for forskning og utvikling innenfor VA-

området, ble den svenske klynge-modellen og et høyskoleprogram (fra 2008) opprettet. 

Modellen består av 4 forskningsklynger, hvert med sin hovedfokus og med bindende 

medvirkning fra høgskoler og universiteter, VA-organisasjoner og VA-industri. 

«Prosjektprogram för högskolor och universitet» har et langsiktig perspektiv, og omfatter 

DRICKS, Dag&Nät, VA-teknik Södra, VA-klynger Mälardalen og teknikprogrammet. 

Evalueringen tilsier at programmet er blitt en stor suksess, økt kvaliteten på svensk VA-

forskning, og styrket kontakten mellom Svenskt Vattens medlemmer og 

forskningsmiljøene.  

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) er kommunenes eget forsknings- og utviklingsprogram 

for kommunal VA-teknikk administrert gjennom Svenskt Vatten AB. Programmet retter 

seg mot anvendt forskning og utvikling som er av interesse for Svenskt Vattens 

medlemmer. SVU tildeler 50% av midlene til programsatsinger på høgskoler og 

universiteter/«klynger». Øvrig gis til andre prosjekter innenfor området som beskrives i 

kvalitetsrutine SVU0 «Forskning og utvikling som finansieres av Svenskt Vatten 

Utveckling». Kriterier for tildeling er: 

 Utvikling og anvendt forskning skal være av interesse for Svenskt vattens 

medlemmer 

 Den utviklingsvirksomhet som støttes bør forventes å komme til anvendelse innen 

5 år 

Forskning av grunnleggende karakter støttes kun innenfor sentrale områder for vann- og 

avløp. Det gis ikke støtte til utvikling av kommersielle produkter, til rutinemessig 

prosjektarbeid eller investeringer. Programmet har fokus på hele det VA-tekniske feltet 

under temaene drikkevann, rørnett & klima, avløp & miljø og management.  

Det stilles krav til kunnskapsspredning. Tilgjengeliggjøring av internasjonal forskning 

støttes også. Det antas at 20-30 VA-organisasjoner er aktive innen FoU. Resten er for 

«små» (det er 290 kommuner i Sverige). Både FoU-miljøene og vannverkene kan søke om 

midler. Konsulentbedrifter oppfordres til å delta. Utenlandske firmaer kan søke, om det 

gagner svensk innovasjon. Det stilles krav til samfinansiering og medvirkning av 

kommunale VA-organisasjoner. Utviklingsvirksomhet som støttes forventes å komme til 

anvendelse innen 5 år. Forskningen skal knytte sentrale områder innen VA-teknikk. Det 

gis ikke støtte til utvikling av kommersielle produkter, til rutinemessig prosjektarbeid 

eller investeringer. Det stilles krav til publisering av resultater.  

Mye av det forsknings og utviklingsarbeidet som skjer, skjer utenfor Sverige. For at 

vannselskapene skal kunne tilegne seg denne kunnskapen og de resultater som foreligger, 

kan SVU også gi støtte til sammenstilling og tilgjengeliggjøring av internasjonal forskning 

innenfor området. SVU kan avsette midler til aktivitet som bidrar til kunnskapsspredning, 

eksempelvis seminarer. SVU skal også finansiere evaluering og oppfølging av prosjekt og 

prosjektprogram. Dette skjer innenfor rammen av den løpende virksomheten, og ikke som 

et SVU-prosjekt. For denne virksomhet kan også eksterne ressurser anvendes, som f.eks. 

konsulenter. For øvrig kan SVU-midler anvendes til lønnskostnader for Svenskt vattens 
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medarbeidere da disse gjør arbeide for SVU (som bl.a. å gjennomgå innkomne søknader), 

kostnader til møtevirksomhet, seminarer og konferanser som relateres til SVU, publisering 

av rapporter og øvrig informasjonsarbeid, kostnader for kontor, IT og support som 

relateres til SVU. Virksomheten er en adskilt del av Svenskt vattens forvaltning. Revisjon 

skjer tilsvarende som for Svenskt vattens øvrige virksomhet (32). 

 

7.1.2 Organisering 

SVU er organisert gjennom Svenskt Vatten AB, der styret lager retningslinjer for SVU og 

beslutningsprosessen for tildeling av midler. Styret avgjør større og langvarige prosjekter 

og fastslår de årlige økonomiske rammene for prosjektbeslutninger. Styret nedsetter også 

en SVU-komité som foreslår fordelingen av SVU-midler og er rådgivende i tråd med 

retningslinjene. Komitéen har 9 medlemmer i tillegg til leder, og majoriteten av 

medlemmene skal ha tilknytning til den vanntjenestevirksomhet som bedrives av eller for 

medlemmer i Svenskt Vatten. SVU-komitéen foreslår fordelingen av SVU-midler. For 

prosjekter eller satsninger som overstiger 1 000 000 SEK er det styret i Svenskt Vatten AB 

som fatter beslutningen. SVU-komitéen skal være rådgivende når det gjelder retningslinjer 

for virksomhet som kan finansieres med SVU-midler. Komitéen skal være lydhør for 

medlemmenes ønsker og synspunkter, og bidra til at deres kunnskap og erfaring blir 

ivaretatt. 

7.1.3 Finansiering  

SVU-programmet har ikke statlig støtte, og er derfor ikke underlagt EØS-regelverket om 

offentlig støtte. Finansiering av virksomheten skjer gjennom de utviklingsavgifter som 

Svenskt vattens medlemmer betaler, samt gjennom bidrag fra andre finansører. FoU 

avgiften er 2,00 kroner pr. kommuneinnbygger pr. år. Kommunale VA-organisasjoner 

avsetter ca. 20-25 mill. kr/år til forsknings- og utviklingsarbeid. Ca. samme beløp fra 

organisasjoner engasjert i prosjekter. Utviklingssatsene skal ikke generere gevinst. 

Overskudd som kan ha oppstått føres over til SVU for neste års virksomhet. Vanligvis 

stilles det krav til samfinansiering og medvirkning av kommunale VA-organisasjoner. 

Medfinansiering bør generelt utgjøre minst 50% av prosjektets budsjett. Medfinansiering 

kan baseres på «in kind» (som arbeidstid) eller penger.  

VINNOVA er underlagt Sveriges innovasjonsmyndighet under Næringsdepartementet 

og er nasjonal kontaktmyndighet for EU´s rammeprogram for forskning og innovasjon. 

Stimulerer til samarbeid mellom bedrifter, universiteter og høgskoler, offentlig 

virksomhet, sivilsamfunnet m.fl. Det satses årlig 3 milliarder kroner for å fremme 

innovasjon. Det foregår gjennomgående evaluering og analyser av effekter.  

Den Svenske Vattenplattformen – koordineres av Svenskt Vatten består av ca. 50 

bransjeorganisasjoner, vannselskaper, universiteter og høgskoler, bedrifter, institutter 

og myndigheter. Hensikten er å skape en nasjonal plattform med bred forankring i 

vannsektoren og jobbe for økt medvirkning i kommende utlysninger innenfor Horisont 

2020. 
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7.1.4 Positive og negative erfaringer med den svenske modellen 

Etableringen av høyskoleprogrammet i SVU har vært en stor suksess ifølge 

evalueringsrapport fra Svenskt Vatten Utveckling, 2014-22. Omfanget og kvaliteten av 

svensk vann- og avløpsforskning har økt betydelig. Et forsiktig anslag tyder på at omfanget 

av svensk vann- og avløpsforskning økte med mer enn fem ganger sammenlignet med 

perioden før Høgskoleprogrammet ble igangsatt. Høyskoleprogrammet har hatt 

avgjørende betydning for oppbygningen av FoU-miljøene i de respektive klynge-regioner, 

økt deltakelse av vann- og avløpsselskaper i prosjektene og en økning av tilbudet i VA-

utdanningen i Sverige gjennom kurs, eksamensarbeid og doktorandprosjekt. En 

suksessfaktor har bl.a. vært VA-selskapene og VA-industriens innflytelse på prosjektenes 

innretning, og bidratt til at disse er forankret i et faktisk behov. Kontakten mellom Svenskt 

Vattens medlemmer og FoU-miljøene har også blitt vesentlig bedre etter at programmet 

ble igangsatt. Svenskt Vatten Utveckling har kommunisert resultater gjennom 

hjemmesider, utarbeidelser av SVU-rapporter, publikasjoner i nasjonale og internasjonale 

VA-tidsskrift, og har på den måten bidratt til langt større oppmerksomhet om hva som 

foregår innen svensk vann- og avløpsforskning i dag enn hva som var tilfellet før 

Høgskoleprogrammet ble igangsatt. Det ble ikke etablert et koordinerende organ, og i 

evalueringsrapporten utført av Svenskt Vatten Utveckling ble det påpekt at flere av 

klyngene etterspurte større grad av koordinering, dersom programmet ble videreført.  

7.2 Den danske modellen – VUDP og MUDP 

7.2.1 Oppsummering av den danske modellen 

I Danmark fikk man en ny lovhjemmel for omstrukturering av vannsektoren i 2010 kalt 

vannsektorloven. De kommunale vann- og avløpsselskapene ble skilt ut fra «vanlig» 

kommunal organisering til kommunalt eide aksjeselskaper. Dette satte fart på igangsetting 

av innovative prosjekter. I denne utredingen har det blitt lagt vekt på VUDP – 

Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram og MUDP – Miljøteknologisk 

Udviklings- og Demonstrationsprogram. I tillegg finnes en rekke fond innenfor energi, 

grønn utvikling, Innovasjonsfonden og Horisont 2020.  

MUDP retter seg mot hele miljøfeltet6 innovasjonspartnerskap og understøtter også 

internasjonalt og bilateralt samarbeid. MUDP har et sterkt fokus på dansk eksport av 

miljøteknologi. MUDP har et styre og sekretariat hvis organisering er regulert ved lov. De 

fleste aktører innen vannsektoren kan søke om midler. Finansiering er underlagt 

finansloven og støtte er underlagt EU-regelverket om offentlig støtte. Søknad foregår i to 

trinn. Søknadene går igjennom et sekretariat og vurderes av fagpersoner i Miljøstyrelsen. 

Et regjeringsutnevnt styre på åtte medlemmer vedtar tildeling på bakgrunn av strategi og 

handlingsplan. For større prosjekter nedsettes en følgegruppe som bl.a. understøtter 

kunnskapsutvikling. Sluttrapport er omfattende og det kreves revisorerklæring.  

VUDP retter seg spesifikt mot vannsektoren (vann og avløp) og er en fortsettelse av 

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond – VTU-Fonden. Formålet lyder: «VUDP er 

etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og 

demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.” Hensikten er å bidra til innovasjon 

som kommer vannselskapene og brukerne til gode. Fondet er regulert gjennom DANVAS 

vedtekter og sekretariat er lokalisert hos DANVA. Styret i DANVA vedtar tildelinger.  

                                                      
6 klimatilpasning, sirkulær økonomi og gjenbruk, ren luft, mindre støy, bærekraftig byggebransje og annet 
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Det er krav om offentliggjøring av viktige resultater, og man forplikter seg til å spre 

erfaringer og resultater på arrangementer i regi av DANVA. Sluttrapport er kort og må 

foreligge senest 3 år fra søknadsdato. Revisorerklæring kreves for tilskudd større enn 300 

000 Dkr. Effektene av VUDP har vært flere arbeidsplasser, høyere omsetning, 

effektivisering og miljø- og klimaforbedringer. Effekten av MUDP har vært betydelig 

næringsaktivitet, økt omsetning, høyere sysselsetting og økt eksport av dansk teknologi.  

 
 

Figur 1 viser fondsmidler i DRK for perioden 2011 – 2018 for henholdsvis MUDP og VUDP 

Kun vannselskaper som bidrar til VUDP kan søke (også ikke-medlemmer hvis de bidrar). 

Det skal være samarbeidspartnere med i prosjektene. VUDP kan tildele midler til 

prosjekter basert på et samarbeid mellom prosjektdeltakere som yter bidrag til VUDP og 

prosjektdeltakere som ikke yter bidrag til VUDP. Tildelingen gis på bakgrunn av 

hovedsøkers prosjektbeskrivelse, samt budsjett. Hovedsøker er prosjektansvarlig og skal 

være bidragsyter til VUDP. Såfremt VUDP beslutter å dele ut midler til et prosjekt, 

meddeles tilsagnet på bakgrunn av gjeldende utdelingsvilkår, eventuelt supplerende 

vilkår, samt en akseptbeskrivelse.  

Ved gjennomføring av prosjektet skal det tas hensyn til bredden av virksomheter i 

vannsektoren, som vil kunne benytte prosjektets resultater og erfaringer. Mindre 

vannforsyninger skal om mulig trekkes inn i prosjektet eller på annen måte få informasjon 

om prosjektresultater o.a. 

Eksempler fra to store vannselskaper som har søkt om midler fra MUDP/VUDP er BIOFOS 

og Aarhus Vand. BIOFOS har ti innovative prosjekter hvorav noen store fyrtårnprosjekter. 

BIOFOS har mottatt støtte fra både VUDP og MUDP til samme prosjekt og de samarbeider 

med Aalborg universitet hvor BIOFOS støtter deres andel i prosjektene. Aarhus vand har 

20-30 prosjekter som er rettet mot innovasjon. Aarhus vand velger innovasjonsfond 

avhengig av blant annet type prosjekt og tildelingskriterier. Vannselskapene driver også 

lobbyvirksomhet opp mot de ulike fond for å påvirke strategi, handlingsplan, 

tildelingskriterier, for å sikre egne interesser innenfor vann- og avløpsområet.  
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7.2.2 Organisering 

DANVAs styre er styre for VUDP. Styret tar stilling til VUDPs rammer og hvilke søknader 

som får tilsagn. Den daglige drift og administrasjon ivaretas av DANVAs sekretariat. 

Sekretariatet administrerer VUDPs midler samt lager oppfølging av prosjektene og 

ivaretar utbetaling av tilskudd.  

Til VUDP er det tilknyttet et vurderingspanel, som fungerer på frivillig basis og uten 

vederlag. Vurderingspanelet vurderer søknadene og innstiller utvalgte søknader til tilsagn 

til DANVAs styre. Videre skal vurderingspanelet gi råd til styret om VUDPs tematiseringer, 

alternative finansieringskilder og mulige initiativer innenfor VUDPs formål. 

Vurderingspanelets medlemmer vurderer søknadene ut i fra i hvor høy grad den oppfyller 

hvert av de kriterier, som der er blitt lagt for søknadsrunden. Panelet er sammensatt av en 

rekke utvalgte fagfolk og representanter fra vannforsyninger, forskningsverdenen og 

Dansk Miljøteknologi. 

MUDP-sekretariatet er lokalisert hos Miljøstyrelsen i Danmark. Søknader vurderes av 

fagpersoner i Miljøstyrelsen. Et regjeringsutnevnt styre på åtte medlemmer vedtar 

tildeling på bakgrunn av strategi og handlingsplan. MUDPs formål, organisering og 

finansiering er regulert i lov innenfor Miljøstyrelsen, mens VUDP er regulert gjennom 

DANVAs vedtekter. VUDP står derfor mye friere enn MUDP som er organisert gjennom 

offentlig sektor. 

7.2.3 Finansiering  

Finansiering av MUDP er regulert gjennom Finansloven (det danske statsbudsjettet) og er 

underlagt EUs regler om statsstøtte. Det er derfor begrensninger på andel støtte som kan 

gis, avhengig av hvor nært «markedet» prosjektet retter seg inn mot (for å hindre 

konkurransevridning). Tilsvarende gjelder ikke for VUDP som er finansiert gjennom 

medlemmene via vannselskapene (aksjeselskaper). Her kan det gis opptil 100% støtte til 

prosjekter. 

Den statlige støtten til VTU-fondet (opprinnelsen til VUDP) var 10 mill. kr. årlig (2011-

2013) mens vannbransjen bidro med 10,5 mill. kr. (2011-2015). Da de tre første års 

forsøksordning var overstått, ble den statlige støtten avsluttet og vannbransjen ga sitt 

tilskudd til fondet til og med 2015. DANVAs medlemmer ga 1,1 øre pr. m3 vannmengde til 

VTU-Fondet i året, godkjent på DANVAs generalforsamling. Danske Vandverk gav 500.000 

kr. årlig. Med revisjon av vandsektorloven, fikk DANVA lov til å opprette sitt eget 

utdelingsprogram, VUDP. DANVA samler alle større VA-selskaper i Danmark (55 % av 

befolkningen). VUPD ble etablert i 2016 etter utredninger om rammen for programmet.  

Det er frivillig for vannselskapene å bidra til VUDP, men det er også mulig for ikke-

medlemmer å bidra. Hvert år tar vannselskapene stilling til om de vil bidra med 1,1 øre pr. 

m3 vannmengde. Fondet mottar i år litt over 9 mill. kr., siste år var det 8,7 mill. kr. På 

DANVAs generalforsamling tas det hvert år stilling til hvor mye taksten fastsettes til. 

De vannselskapene som innbetaler sitt VUDP-bidrag (deltakerne) kan innbetale 

supplerende bidrag utover VUDP-bidraget som fastsettes på generalforsamlingen.  

7.2.4 Positive og negative erfaringer med VUDP og MUDP 

VUDP 

Gjennom VUPD-programmet er bidragsyterne med på å realisere prosjekter som ikke ville 
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bli realisert uten økonomiske midler utenfra. Prosjektene er til gavn for hele vannbransjen 

og bidrar til økt kunnskap. Selskapene kan oppfylle flere formål hvorav noen er pålagt fra 

myndighetens side, som; effektivisering og optimalisering av prosesser rundt klima, energi 

og vannproduksjon, miljø- og helsemessige kvalitetsforbedringer i drikkevann, 

minimering av økonomisk risiko, bedre forsyningssikkerhet, klimatilpasningsløsninger, 

reduksjon av lekkasjer, gjenbruk og utnyttelse av avfallsprodukter, varme, reduksjon av 

bruk av kjemikalier og effektiv ressursanvendelse. Tilbakemeldingen fra programmet i 

Danmark er at det er forsinkede effekter fra utviklingsprosjektene, men det gir flere 

arbeidsplasser, bedre omsetning, effektiviseringer, samt miljø- og klimaforbedringer. Det 

har også medført økt kunnskap innen områdene. Effektene etter VTU-Fondet blir mer og 

mer tydelig. 

MUDP 

MUDP-prosjektene har ført til betydelig næringsaktivitet hos de deltakerbedrifter som har 

implementert den utviklede teknologi. For hver million DKR i tilskudd hadde disse 

virksomhetene i gjennomsnitt en årlig omsetning på 2,9 mill. DKR i 2017. Utover dette 

forventer MUDP-deltagerne et år etter prosjektenes avslutning en økt omsetning på 6 mill. 

DKR for 1 mill. DKR i tilskudd. MUDP-virksomhetene har opplevd en høyere sysselsetting 

siden 2006 enn dansk næringsliv ellers og industrien. For MUDP-deltakerne økte 

sysselsettingen med 11 % i perioden 2016-2014, mens sysselsettingen for det øvrige 

næringsliv falt med 4 %. MUDP sikret utvikling og utprøving av ny miljøteknologi som 

ellers ikke ville ha funnet sted, ved å avhjelpe med en del av risikoen som er forbundet å 

utvikle framtidens miljøteknologi. MUDP har vært katalysator for private investeringer i 

utvikling av miljøteknologi for over 1 milliard DKR. 30 % av de støttede prosjekter hadde i 

2017 realisert i en miljøeffekt selv om langt den største delen av prosjektene ikke var 

avsluttet. 40 % av prosjektene lå innenfor vannområdet og førte til mindre 

næringsstoffbelastning på resipienter (32). 

7.3 Nederland 

I Stortingets innstilling 480 S er det foreslått å trekke på erfaringer fra Nederland, i tillegg 

til Sverige og Danmark. Det er gjort noe søk og funnet mange innovative prosjekter, som i 

stor grad er finansiert ved EU-midler. Oppbyggingen av vann- og avløpssektoren i 

Nederland er såpass forskjellig fra norske forhold og det er funnet lite som har 

overføringsverdi til utformingen av et teknologiutviklingsprogram for vannbransjen i 

Norge.  

 Omtrent halvparten av det nederlandske vannet fra springen kommer dels fra 

overvann fra IJsselmeer og de store elvene, og dels fra grunnvannet.  

 10 drikkevannsbedrifter er organisert i VEWIN, som representerer eiere av 

selskapene. Selskapene er individuelle bedrifter (private).  

 VEWIN er en bransjeorganisasjon grunnlagt i 1952 med hovedkontor i Den Haag. 

Organisasjonen har 11-50 ansatte og jobber med lobbyvirksomhet, 

kommunikasjon og benchmarking mv.  Den viktigste aktiviteten er å 

representere sine medlemmers interesser i Den Haag og Brussel.  

 Nederland har en regulering av drikkevannsforskriften gjennom 

miljømyndighetene i stedet for helsemyndighetene. 

 Vannregionen tar seg av avløpsvann og beskytter råvannskilder.  

 Vannregionene har en «innovasjonsplatform». De individuelle vannregionene 

søker ofte selvstendig om midler. 
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7.4 Interreg, EU-finansierte programmer o.a. 

Interreg-prosjekter 

Interreg A støtter prosjekter på tvers av landegrensen Norge-Sverige innenfor følgende 

temaområder;  

- forskning og innovasjon 

- Konkurransekraft 

- Miljø og ressurser 

- Bærekraftig transport 

- Sysselsetting 

Disse kan søke: Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høyskoler, 

forskningsinstitusjoner, folkehøyskoler, videregående skoler og grunnskoler. 

Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner. Offentlige myndigheter på nasjonalt, 

regionalt og lokalt nivå. Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner. Stiftelser, 

næringslivsorganisasjoner, økonomiske og ideelle foreninger. 

Horisont 2020 

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programmet løper i 

perioden 2014-2020 og har et budsjett på ca. 77 milliarder euro. Norske bedrifter og 

forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. 

Programmet erstatter EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling. Målet er større 

fokus på innovasjon og bidra til å bringe forskning nærmere markedet. I tillegg skal 

programmet bidra til å møte de store samfunnsutfordringene Europa står overfor. 

Programmet skal også bidra til å koordinere nasjonale programmer i Europa (ERA), samt 

styrke Europas globale posisjon innenfor forskning, innovasjon og teknologi. Norsk 

kontaktpunkt for programmet er Norges Forskningsråd  

Horisont 2020 har fokus på tre hovedområder: 

1) Fremragende vitenskap 

2) Konkurransedyktig næringsliv  

3) Forskning for å løse samfunnsutfordringene: 

- Helse og demografisk endring 

- Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og 

bioøkonomi 

- Sikker, ren og effektiv energi 

- Smarte, grønne og integrerte transportløsninger 

- Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer 

- Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn 

- Sikre samfunn 

Hittil har norske miljøer konkurrert seg til 5,7 mrd. kroner (juni 2018). Den samlede 

verdien på Horisont 2020-prosjekter med norsk deltakelse er nå på hele 41 mrd. kroner. I 

tillegg til penger fra EU, får man ved deltakelse tilgang fremragende forskningsnettverk, 

tilgang til infrastruktur og nye markeder. 

Det europeiske innovasjons- og teknologiinstituttet (EIT) skal øke innovasjonskapasiteten 

i Europa ved å binde sammen de tre delene av kunnskapstriangelet i Kunnskaps- og 

innovasjonsfellesskap (KIC). EIT ble dannet i 2008 på initiativ fra kommisjonspresident 
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Jose Manuel Barroso, og har hovedkvarter i Budapest. Fra og med oppstarten av Horisont 

2020 inngår EIT som en del av rammeprogrammet, og har et budsjett på 2,7 mrd. euro. 

EIT utlyser midler til Kunnskaps- og innovasjonsfellesskap (KIC), som bl.a. har følgende 

mål: 

- å utdanne fremtidens entreprenører 

- koble fremragende miljøer innen innovasjon, forskning og utdanning for mer 

effektivt å møte de store samfunnsutfordringene 

- bygge et attraktivt rammeverk for næringslivet 

- styrke kunnskapsflyt gjennom samlokaliseringsentre 

 

Gjennom partnerskapssamarbeid og klyngemodeller (Den Svenske Vattenplattformen) har 

man bl.a. i Sverige oppnådd økt innflytelse på beslutninger rundt utlysninger i EU som 

berører vannområdet. Det er viktig at Norge høster erfaringer fra den svenske modellen, 

både for å styrke sin posisjon i et europeisk marked og spre kunnskap om norsk 

innovasjon og teknologi i utlandet. Et program for teknologiutvikling i vannbransjen kan, 

ved å stimulere til samarbeid mellom ulike aktører bidra til å gjøre norsk teknologi kjent 

og etterspurt.   

8 Momenter som taler for et innovasjonsprogram i 
vannbransjen 

8.1 Etterspørsel etter ny teknologi 

Norske bedrifter som leverer renseteknologi for drikke- og avløpsvann er stort sett små i 

internasjonal sammenheng. Veien fra idé til kommersiell aktivitet synes å være lang, viser 

erfaringer fra vannbransjen. Ser vi på vårt naboland Danmark, har eksport vært en viktig 

motivasjonsfaktor for innovasjon på vann- og avløpsområdet. Dette er den viktigste 

årsaken til at danske bedrifter i vannbransjen eksporterer for omkring 25 milliarder 

kroner. 

I Norge har vi en annen modell som bygger på at det offentlige i all hovedsak eier og 

drifter vann- og avløpsselskapene. Det har derfor ikke i samme grad vært en direkte 

kobling mellom forbrukerens behov for sikker vannforsyning på den ene siden og 

næringsvekst eller vekst i eksportmarkedet på den andre siden. Holdningsendringer kan 

være påkrevet slik at samfunnets behov for trygg og sikker vannforsyning kan sees i 

sammenheng med – og bidra til - næringsrettet innovasjon, og omvendt. Det er viktig å 

poengtere at eksport i seg selv ikke er hovedmålet, men en viktig motivasjonsfaktor for 

norske bedrifter til å bidra til samfunnsnyttige og bærekraftige løsninger for å sikre trygt 

drikkevann og effektive avløpsløsninger til befolkningen, og slik sett bidra til bærekraft i 

alle ledd. Næringsvekst og viktige samfunnsoppgaver kan her løses hånd i hånd.  

De største kommunene har trolig størst kapasitet til å igangsette innovative prosjekter, 

men tilbakemeldingen er at de i mange sammenhenger opplever at de er altfor små til å 

drive innovasjon i egenregi opp mot konsulenter, leverandører og teknologiutviklere. De 

er helt avhengige av at vannbransjen i Norge, med flere kommuner og interkommunale 

selskaper (IKSer), står samlet bak temaer hvor det er felles ønske om mer innovasjon. Det 

er viktig overfor leverandørindustrien å vise at det er mange sluttbrukere i kommuner og 

IKSer som har samme behov. Det gjør det også mindre risikofylt for leverandørindustrien 

å satse. Vannbransjen mener at felles sluttbrukerbehov er nøkkelen. Hvis sluttbrukerens 
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behov kan løses på en annen og bedre måte, så er erfaringen at det også er interesse. 

Innovasjonen bør derfor konkretiseres og ikke være prosjektpakker som skal løse «alt».  

8.2 FoU-miljøene i fremvekst på vann- og avløpsområdet 

Det finnes flere FoU-miljøer innenfor vann- og avløpsområde, for eksempel NTNU (Norges 

Teknisk Naturvitenskapelige Universitet), NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet) og forskningsinstitusjoner som SINTEF og NIVA. Realiseringen av et 

kompetansesenter for vann ved NMBU er en viktig forskningsinvestering, se nærmere 

omtalt i kap. 9.1.  

Erfaring viser at før samfunnet skal i gang med store investeringer i kritisk infrastruktur, 

kan det lønne seg å forske på og teste ut nye teknologiske løsninger. Dette vil kunne gi 

bedre og billigere løsninger når nye ledningsnett skal legges. SINTEF Byggforsk har en 

uttalt brukerorientering, et nettverk t innen vann- og avløpsområdet nasjonalt og 

internasjonalt. SINTEFs Rent Vann-satsning, der målet er å utnytte SINTEFs flerfaglighet 

innen innovative og helhetlige løsninger, står i denne sammenheng sentralt. NIVA har bred 

kompetanse og erfaring innen vannforsyning og avløpsteknologi og er et nasjonalt ledende 

kunnskapssenter innenfor utvalgte fagområder. Eksempler på satsingsområder er 

urbanhydrologi, effekter av klimaendringer og kunnskap om tilførsler av miljøgifter i 

avløpsvann og overflatevann. NTNU har en rekke prosjekter relevans for disse områdene. 

Det samme har SINTEFs avdeling for Vann og Miljø. Innenfor renseteknologi har man her 

spesialisert seg på humusfjerning fra drikkevann ved hjelp av biopolymerer, desinfeksjon 

av alle typer vann, biologiske renseprosesser for avløpsvann, og vannbehandling i 

landbaserte oppdrettsanlegg og i fiskeindustri. Det finnes også kompetanse på 

slambehandling og slambehandlingsprosesser.  

På området rent drikkevann er det viktig å påpeke at mye av den norske teknologien 

knytter seg til overflatevann siden det er den dominerende råvannskilde i Norge, mens det 

i andre land er ofte grunnvann som er i bruk til drikkevann. Det gir norske aktører en 

ulempe på det internasjonale markedet. Det har de siste årene utviklet seg et mønster der 

noen store internasjonale aktører har tatt en voksende andel av markedene. I Norge er 

markedet for både vannforsyning og avløpsrensing nært knyttet til offentlige innkjøp i 

kommunene. Teknologiutviklingen her hjemme er derfor i stor grad styrt av offentlig 

sektors innkjøpspraksis (33).  

8.3 Innovative anskaffelser 

Innovative anskaffelser i offentlig sektor er et viktig område med stort potensial. Offentlig 

sektor kjøper varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner i året. Som «krevende 

kunde» kan det offentlige gjennom sine anskaffelser stimulere til innovasjon og utvikling 

av nye fremtidsrettede løsninger i mye større grad enn i dag. God planlegging og åpen 

dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen er derfor viktig. 

Et stadig mer brukt verktøy er «innovasjonspartnerskap» som legger til rette for produkt- 

og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler eller leverandør. 

Fremgangsmåten brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før, 

og legger til rette for et nært samarbeid mellom virksomheten og leverandører, samt 

forsknings- og utviklingsmiljøer. Formålet er å stimulere til nye tjenester, produkter og 

løsninger for å løse et spesifikt behov. Verktøyet skal kun benyttes for anskaffelser av 

varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet. Innovasjonspartnerskap inngås 

med forhandling. Det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører. Et 

teknologiutviklingsfond i vannbransjen kan tenkes å stimulere kommuner til å bli mer 



 
 

 

 Utredning av et teknologiutviklingsprogram i vannbransjen • Folkehelseinstituttet 

36 

bevisst denne muligheten ved at man gjennom samarbeid med FoU-miljøene kan søke 

midler til å teste ut nye teknologier og dermed være med på å redusere den økonomiske 

risikoen som ellers ville berørt abonnentene.  

Figuren viser et eksempel på en prosess for innovative anskaffelser (www.difi.no): 

 

8.4 Innovasjonsrettet forskning i bedriftene 

Mens mye av forskningen innenfor vannbransjen utføres av offentlige FoU-institusjoner, 

der som nevnt NTNU, NIVA, SINTEF og NMBU er de viktigste, utføres det svært viktig 

innovasjonsrettet forskning også av bedrifter, enten bedrifter som har spesialisert seg på 

slik innovasjonsvirksomhet, eller bedrifter som utvikler produkter de skal produsere og 

selge selv. Et eksempel er gravefrie stikklednings-fremføringer utviklet innen en privat 

FoU-virksomhet. Siden ledningsfornyelser utgjør over 60 % av anslagene over samlet 

fornyelsesbehov i VA-ledningsnettet på om lag 280 milliarder kroner (jf. kap 3.3), blir 

forskning- og teknologiutvikling for ledningsnettet spesielt viktig.  

Det er viktig å merke seg at FoU-institusjoner har en fordel i forhold til å motta rammer for 

støtte til FoU-prosjekter. Ordningen «FoU-institusjon godkjent til bruk i skatteFUNN 

prosjekter» gjør også at de godkjente bedriftene blir mer ettertraktet som ekstern 

samarbeidspartner. Denne ordningen kan ikke søkes av bedriften selv, men av 

samarbeidspartneren som ønsker å få gjennomført forskning og som ønsker å leie inn 

bedriften det er snakk om. Så lenge bedriften som leies inn for å utføre FoU har denne 

godkjenningen, kan den eksterne samarbeidspartneren få tilbake en viss andel av 

utgiftene for prosjektet som skattefradrag. Leier man inn en bedrift som ikke har denne 

godkjenningen, betaler man «full pris».  

På listen over FoU-institusjoner er det mange undervisningsinstitusjoner. De jobber for å 

øke sin eksternfinansiering, og de tilbyr spisskompetanse og laboratorieplass og utstyr 

som ingen privateid bedrift kan matche. De er allerede fullfinansierte institusjoner, og de 

får 100 % dekningsbidrag i forskningsprosjektene sine. I tillegg er de godkjente FoU-

institusjoner, hvilket gjør at de i tillegg blir mer attraktive for det private marked. 

9 Et norsk program for teknologiutvikling i vannbransjen 

9.1 Behov for - og nyttevirkninger av - et program for teknologiutvikling 

Et program for teknologiutvikling i vannbransjen vil kunne gi positive virkninger og være 

et virkemiddel i arbeidet med å oppfylle Norges forpliktelser på vann- og avløpsområdet 

(Protokoll for vann og helse, nasjonale mål). Det kan bli et viktig supplement til de øvrige 
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søkeordningene) som er rettet mot å fremme utvikling og utrulling av ny teknologi på 

vann- og avløpsområdet.  

Norge har en stor utfordring i å tilpasse seg et varmere og våtere klima. Det er beregnet at 

nedbørsmengden kommer til å øke med 20% i løpet av få tiår (27), noe som innebærer et 

stort press på et nedslitt og overbelastet vann- og avløpsnett. Det offentlig oppnevnte 

Overvannsutvalget har anslått at overvann alene koster samfunnet 1,6 - 3,6 milliarder 

kroner, med utsikter til en dobling i løpet av kort tid. 280 milliarder kroner er Norsk 

Vanns anslag for hva det vil koste for de offentlig eide vann- og avløpsanlegg å fornye 

ledningsnettet frem mot 2040 (5). Dette vil være et betydelig beløp å finansiere over 

fremtidige vann- og avløpsgebyrer for abonnentene.  Mange kommuner vurderer derfor at 

en satsing på innovasjon i vannbransjen kan gi bedre løsninger og kostnadsbesparelser for 

denne fornyelsen av ledningsnettet. Kommunene ser selv at de er helt sentrale aktører i 

arbeidet med å få frem bedre, og billigere og bærekraftige løsninger.  

De rådgivende ingeniørfirmaene har en viktig rolle fordi de bidrar med å identifisere 

problemene, og designe, prosjektere og kvalitetssikre utbyggingsprosjekter. I forbindelse 

med en økt satsing på innovasjon i vannbransjen vil det være behov for at konsulentene er 

oppdatert på best tilgjengelig teknologi og løsninger. Det antas også være relevant for dem 

å delta med egeninnsats og egenfinansiering i forskning- og utviklingsprosjekter. 

Det store investeringsbehovet skaper muligheter for norsk næringsliv. Lykkes bedriftene 

hjemme, er eksportmulighetene for norsk vannteknologi også store. Men da må de norske 

løsningene være best, signaliserer vannbransjen. Innen vannteknologi og kompetanse er 

den internasjonale konkurransen hard. Tilgang til kompetanse og kloke hoder er sentralt 

for at norske bedrifter skal kunne bli verdensledende innen vann og avløp. Offentlig sektor 

kan bidra med å utfordre næringslivet til samarbeid om å utvikle bedre løsninger gjennom 

innovative anskaffelser. 

Undervisning- og forskningsmiljøene i Norge skal bidra til at det bygges kompetanse som 

samfunnet trenger. Vannbransjen trenger internasjonalt ledende kompetansemiljøer som 

legger vekt på å forbedre vannbransjes effektivitet, kvalitet og bærekraft, skape 

arbeidsplasser og øke eksport av norsk vannteknologi. Offentlig sektor og næringslivet 

kan bidra til at dette kunnskapsbehovet vinner frem i kampen om de kloke hodene og 

forskningsmidlene, ved aktivt å delta i og støtte prosjekter som omhandler vannbransjens 

behov. NTNU har tatt initiativ til at det skal etableres et nytt senter for forskningsdrevet 

innovasjon (SFI) innen vann. Et annet viktig initiativ er satsingen på et Nasjonalt 

kompetansesenter for ledningsteknologi innen vann og avløp på Ås (se faktaboks). Det er 

innen ledningsteknologi det er behov for størst investering og der besparingspotensialet 

følgelig er størst (17). Staten har bevilget 20 millioner til bygging av senteret, så senteret 

kan bli realisert og bli en viktig motor i vannbransjens krafttak for innovasjon. 

9.2 Finansiering av et teknologiutviklingsfond 

9.2.1 Føringer om finansiering i innstillingen 

I Stortingets innstilling 480 S (2016-2017) som ligger til grunn for oppdraget heter det at: 

“Programmet bør i hovedsak finansieres med årlige, øremerkede bidrag over vann- og 

avløpsgebyret, da en marginal økning av gebyret til forskning og teknologiutvikling vil føre 

til mer kostnadseffektive vann- og avløpstjenester for innbyggerne og dermed i praksis lavere 

gebyr. Flertallet mener dette vil være i tråd med selvkostprinsippet, da forskning og utvikling 

vil være nødvendige kostnader for produksjon av gode vann- og avløpstjenester. For å 
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komme i gang med satsingen, kan programmet i en startsfase organiseres som et spleiselag 

mellom staten, kommunene og leverandørindustrien.” 

9.2.2 Størrelse på fondet 

Et fond for teknologiutvikling i vannbransjen bør avspeile de hovedutfordringer man har 

med dagens langsomme utskiftingstakt og behov for investeringer av ledningsnettet og 

øvrige investeringer i vann- og avløpsanlegg, beregnet til 280 milliarder frem til 2040 (3). 

Innovasjon skal ikke bare stimulere til ny forskning og utvikling, men også bidra til 

billigere og mer bærekraftige løsninger.  

Med enkel regning vil 280 milliarder på 22 år utgjøre 12,7 milliarder per år. 1% til 

innovasjon vil utgjøre 127 mill. kroner. Det har i utredningsarbeidet blitt diskutert ulike 

størrelser på fondet, og basert på innhentede opplysninger og innspill på bakgrunn av 

dette foreslås størrelsesorden 100 – 150 mill. kroner per år. Ser man på eksempelvis No-

Dig Challenge prosjektet alene (VAV Oslo), så har dette kostet rundt 50 – 100 millioner, og 

da er man fortsatt kun på pilotstadiet. Det er viktig at fondet er av en slik størrelse at det 

kan stimulere til fyrtårnsprosjekter av høy kvalitet.  

9.2.3 Bruk av vann- og avløpsgebyrene - lovendring 

De kommunale vann- og avløpstjenestene i Norge er finansiert gjennom gebyrer fra 

abonnentene. Forslaget som har kommet frem i diskusjoner i utredningen er at 

kommunenes bidrag til finansiering av vannbransjens innovasjonsprogram bør skje 

gjennom øremerkede midler til et innovasjonsfond fra et påslag på abonnentenes vann- og 

avløpsgebyr. Påslaget bør være av en slik størrelsesorden at det kan bidra til innovasjon 

som innenfor en rimelig tidshorisont kan gi et bidrag til å redusere 

investeringskostnadene ved fornyelse av ledningsnettet i tiden fremover. Ut fra praksis i 

andre land og andre regulerte bransjer i Norge, samt vurderinger gjort i Norsk Vanns 

«Veiledning om praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren» (rapport 210/2015), 

burde bidrag til finansiering av innovasjonsarbeid kunne anses som en nødvendig kostnad 

som kan finansieres med VA-gebyrene (34). 

Miljødirektoratet har vurdert de juridiske rammebetingelsene for å kunne finansiere et 

teknologiutviklingsfond med bidrag fra vann- og avløpsgebyrene. Deres vurdering er at 

det må gjøres endringer i lov- og forskrift, hvis kommunene skal pålegges å bidra gjennom 

et påslag på abonnementsgebyrene. Dersom det blir en frivillig ordning for kommunen til 

å bidra til teknologiutviklingsfondet, så vil en risikere at mange kommuner velger å ikke 

bidra. Miljødirektoratet påpeker at kommunen må bli pliktige til å kreve gebyr og fastsette 

lokale gebyrforskrifter hvis dette skal kunne finansiere et fond, noe som innebærer en 

endring av forurensningsforskriften, kapittel 16. 

Eksempel 

«Kostnaden til utvikling av No Dig Challenge anslås til å ligge i området 50- 100 

mill kr. fram til en pilot som tilfredsstilte VAVs krav. Så er det anslått at videre 

utvikling/industrialiseringsfasen vil kunne koste opp mot 100 mill. kr. Det er VAVs 

erfaring at utvikling av teknologi etter oppdragsgivers/byggherrene spesifikasjoner 

krever et betydelig engasjement fra oppdragsgiver/byggherre. Det synes heller ikke 

lett å skaffe tilstrekkelig kapital/satsing fra leverandørsiden til å fullføre så store 

teknologisatsninger, derfor vil et fond som kan stimulere teknologiutvikling vil være 

meget positivt.» 

Sigurd Grande, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune 
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Det bør skilles mellom hva kommunene kan bruke gebyrmidlene til 

(selvkostbestemmelsen), og hva de eventuelt skal være forpliktet til å bruke gebyrmidlene 

til. Mange kommuner bidrar i dag frivillig med viktig utviklingsarbeid, blant annet 

gjennom Norsk Vanns prosjektsystem. Det er imidlertid mer rettferdig om alle er med på å 

dra lasset. Ved finansiering av et innovasjonsfond gjennom et lovbestemt påslag på vann- 

og avløpsgebyrene, vil alle abonnentene bidra på like vilkår med å finansiere 

utviklingsarbeid som vil gi et bedre og mer kostnadseffektive vann- og avløpstjenester på 

sikt. Påslaget bør betales uavhengig av den tekniske tilstanden på vann- og avløpsanlegget 

i egen kommune. I et langsiktig perspektiv vil dette likevel ikke fremstå som urimelig. 

Modellen krever i så fall en endring i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. 

Kommunenes bidrag til finansiering av vannbransjens innovasjonsprogram over vann- og 

avløpsgebyrene må hjemles i lov. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg regulerer 

vann- og avløpsgebyrene i dag, og er derfor også den naturlige hjemmelsloven for å 

pålegge kommunene å gebyrfinansiere innovasjonsprogrammet. 

Et forslag til lovtekst kan være:  

«Ny § 4a Gebyr til vannbransjens innovasjonsfond 

Gebyret skal omfatte et fast tillegg i det årlige gebyret per abonnent som overføres 

vannbransjens innovasjonsfond.  

Vannbransjens innovasjonsfond skal gi tilskudd til teknologiutvikling og forskning i vann- og 

avløpssektoren for å øke sektorens kostnadseffektivitet og bærekraft på kort og lang sikt.  

Departementet kan gi forskrift om fondets organisering, bruken av fondets midler, 

saksbehandling av søknader om tilskudd, krav til egenandel, og fastsette størrelsen på 

tillegget etter første ledd som skal overføres til Vannbransjens innovasjonsfond.» 

Denne lovbestemmelsen bør utdypes i forurensningsforskriftens kap. 16 om kommunale 

vann- og avløpsgebyr. Dette anses som det mest realistiske alternativet, da det er en 

sammenheng mellom lovhjemmelen for å kunne kreve inn gebyrer for finansiering av 

vann- og avløpstjenestene og behovet for å gjøre vann- og avløpstjenestene mer 

kostnadseffektive gjennom økt innovasjon. 

9.2.4 Leverandørindustrien og andre bidragsytere 

Bidraget fra leverandørindustrien, samt FoU-miljøer, vannverk og andre som søker om 

prosjektmidler, vil være i form av påkrevd egenandel ved søknad om prosjektstøtte. EU 

sitt regelverk om statsstøtte hindrer at prosjekter kan fullfinansieres med mindre det er 

forskning som ikke har kommersielle interesser (jf. kap 5.5).  Et viktig bidrag fra 

leverandørindustrien og deres samarbeidspartnere i prosjekter vil være i form av rene 

midler eller «in kind»-bidrag, dvs. arbeidstid.  

9.2.5 Modeller for finansiering 

Som et tenkt eksempel kan man først ta utgangspunkt i en størrelse lik 150 millioner 

kroner som fullfinansieres med et påslag i vann- og avløpsgebyrene. Tar man 

utgangspunkt i KOSTRA-tall fra 2016 (2016-tall fra KOSTRA er egentlig gebyrtall for 2017, 

siden kommunene rapporterer inn gebyrtall vedtatt for det kommende året). VA-gebyrene 

var totalt (vannforsyning og avløpstjeneste) ca. 13,4 milliarder per år eks. mva. i 2017. Ca. 

4.438 millioner innbyggere (84 %) betaler gebyrer for vann og avløp (litt flere er tilknyttet 

kommunal avløpstjeneste enn vannforsyning, se tabell under). VA-gebyr per innbygger var 
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i snitt ca. 3012 kr per år i 2017 (eks. mva). En økning i gebyrene med 150 millioner per år 

tilsvarer en gjennomsnittlig økning på rundt 1 % eller ca. 34 kr per innbygger, som 

tilsvarer (34x2.19) = ca. 75 kr/abonnent.7  

 
Tabell 1 viser selvkost for alle kommunene for 2016 (KOSTRA). Selvkost, gebyrinntekter 
og mva er oppgitt i 1000 kr. Gebyrinntektene skal dekke selvkost, som det grovt sett gjør, 
og mva. legges på gebyrene til abonnentene.  
 

 Vannforsyning Avløpstjenesten 

Innbyggere i Norge 5 258 317 5 258 317 

Innbyggere tilknyttet 4 436 997 4 438 647 

% av innb. I Norge 84 % 84 % 

Selvkost 6 048 195 7 321 799 

Gebyrinntekter eks. mva 6 091 526 7 374 039 

25 % mva 1 522 882 1 843 510 

Gebyr inkl. mva 7 614 408 9 217 549 

Gebyr inkl. mva/innb. 1716 2077 

 

I arbeidet med utredningen har man diskutert flere alternativer, både finansiering ved 

hjelp av vann- og avløpsgebyrene og statlig bidrag over statsbudsjettet, samt en 

kombinasjon av disse. Det er to hovedalternativ som har kommet frem gjennom innspill 

fra bransjen og erfaringer fra sammenlignbare land.  

1) Fullfinansiering over vann- og avløpsgebyret (en økning på 75 kr/år per 

abonnent). Kostnader til administrasjon dekkes av fondets midler eventuelt at 

staten bidrar med dekning av utgifter til sekretariat mv.  

2) Statlig bidrag i et spleiselag med kommunene. Et statlig bidrag vil redusere 

belastningen på abonnentene. Dette kan for eksempel gjøres i en oppstartsfase 

over 3 år, eventuelt med en gradvis nedtrapping i overgang til fullfinansiering over 

vann- og avløpsgebyrene. 

Hvis staten skal bidra som forutsatt i Stortingets anmodningsvedtak, bør dette som et 

minimum være å dekke de administrative kostnadene knyttet til etableringen og driften av 

et sekretariat, styre og vurderingspanel (se kap. 9.3 om organisering) herunder 

administrative kostander knyttet til innfordring av tilskudd fra kommunene, kontroll med 

bruken av midlene og informasjon. Dette vil allikevel ikke utgjøre en stor del, men vil gi et 

signal om at staten bidrar. Ser vi på andre typer fond av omtrentlig størrelse (FFL-fondet, 

jf. kap 6) kan administrative kostnader ligge på 2-3 % av total omsetning. Signaler fra 

innspill i utredingen tilsier at en statlig andel vil reflektere vilje til å bidra til et spleiselag, 

                                                      
7 Her er det brukt SSB-tall for gjennomsnittlig husstand, som var 2,19 personer i 2017 og 2,17 personer i 2018, 
jf. https://www.ssb.no/familie/ 

https://www.ssb.no/familie/
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og dermed at det trengs et «løft», og vil bidra konkret til pilotprosjekter innen vann- og 

avløpsområdet.   

Det er også diskutert alternativer til disse to nevnte, men som allerede i utredningsfasen 

ikke anses som relevante. Se kort omtale under: 

 Fondets midler utgjøres av x % av innkrevd merverdiavgift på det årlige gebyret 

etter § 4. (Håndteres gjennom overføring vist i årlig statsbudsjett.) Staten tok inn 

om lag 4,85 mrd. kr i merverdiavgift på vann- og avløpstjenestene i 2016. 1,51 

milliarder av dette var knyttet til vanntjenesten. Hvis vann fra vannverk ble 

innrømmet matmoms på 15 % i stedet for dagens 25 %, vil det innebære et 

provenytap for statskassen på drøyt 600 mill. kr årlig. «Kontrakten» mellom 

innbyggerne og staten kunne vært at de fortsatt betaler full mva, men at noe av 

dette kanaliseres til et innovasjonsprogram som vil gi bedre og billigere vann- og 

avløpstjenester fremover. Dette kunne vært en god modell sett med vannbransjens 

øyne, men det antas at det anbefalte alternativet vil ha større mulighet for å bli 

akseptert av Finansdepartementet. 

 Fondets midler utgjøres av en særavgift på det årlige gebyret etter § 4. (Reguleres i 

lov og forskrift om særavgifter.) Dette alternativet anses også å være en krevende 

modell å få tilslutning til, også politisk. 

 Frivillige ordninger med muligheten til å avstå fra å bidra til et 

innovasjonsprogram lik den danske modellen VUDP anses å være lite 

hensiktsmessig. I Norge har vi et så stort etterslep i investeringsbehovet på vann- 

og avløpssiden at innovasjon ikke kan besørges av en frivillig avgift. Det er også 

fort gjort at enkelte blir «gratispassasjerer». Det er svært viktig at støtte til 

teknologiutvikling og innovasjon inkluderes i en pålagt avgift som alle må dele. 

9.3 Organisering av programmet 

9.3.1 Navn på programmet 

Det foreslåtte navnet på programmet er Vannbransjens innovasjonsprogram (VIP). Ordet 

vannbransjen indikerer at programmet omfatter hele livsløpet, fra råvannskilde til avløp 

og produkt. Innovasjon indikerer at det skal være nytt, nyttig og nyttiggjort, m.a.o. 

nyskapende, behovsrettet og være nyttig for den som skal bruke innovasjonen og for 

samfunnet. Program indikerer at man bygger opp et system med en struktur for å 

frembringe målrettede prosjekter med formål å skape innovative løsninger. 

9.3.2 Mål med programmet 

Et program for innovasjon i Vannbransjen bør være offentlig, langsiktig og ha et 

forskningsinnhold, være brukerrettet – her ment at fondsmidler bør prioritere nyttiggjort 

forskning- styrt med det formål å gjøre innovasjonen nyttig for det som er målet med 

programmet.  

Prosjektgruppen har følgende forslag til målformuleringer: 

1. Vannbransjens innovasjonsprogram skal bidra til at vi har velfungerende vann- og 

avløpsanlegg i Norge som ivaretar hensynet til god helse i befolkningen. 
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2. Fondets midler skal helt eller delvis finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter som 

bidrar til at fremtidige investeringer i vann- og avløpssektoren blir mest mulig 

kostnadseffektive og bærekraftige.  

En ønsket tilleggseffekt av programmet er at resultatene fra prosjektene bidrar til økt 

eksport og sysselsetting, internasjonalisering og teknologisamarbeid i vannbransjen, jf. 

Stortingets innstilling 480 S.  

9.3.3 Struktur – med programstyre, sekretariat og vurderingspanel 

Det er flere mulige modeller for organisering av et Vannbransjens innovasjonsprogram. 

Det som kjennetegner den svenske og danske modellen er at det er opprettet et 

profesjonalisert sekretariat eller en komité. Svenskt Vatten AB og DANVA fungerer som 

styre for sekretariatet eller komitéen. Det er viktig å påpeke at DANVAs vannverk fungerer 

som selvstendige aksjeselskaper og således er fondet privat og ikke offentlig. I forbindelse 

med VUDP er det et vurderingspanel bestående av frivillige aktører innenfor vannbransjen 

som vurderer søknadene. Hva MUDP angår så er sekretariatet lokalisert hos Miljøstyrelsen 

(kun statlig støtte) og søknaden vurderes av fagpersoner i Miljøstyrelsen. Et 

regjeringsutnevnt styre på åtte medlemmer vedtar tildeling på bakgrunn av strategi- og 

handlingsplaner.  

Et tilsvarende teknologiutviklingsprogram i Norge bør ha et langsiktig perspektiv og være 

offentlig. Det ble nevnt som en stor fordel i den danske modellen at man opprettholdt en 

kobling mellom satsingene innenfor innovasjonsprogrammet og nasjonale mål og føringer 

gjennom bl.a. strategier og handlingsprogram. Basert på erfaringene fra Danmark spesielt, 

foreslås følgende oppbyggingen av et program i Norge: 

Programstyre  

Et statlig oppnevnt styre vil sikre at fondet er offentlig forankret. Et scenario er at fondet 
forvaltes av et tverrfaglig styre på ca. fem personer ledet av Helse- og 
omsorgsdepartementet, sammen med Klima- og miljødepartementet, Kommunenes 
sentralforbund (KS), Norsk vann og Forskningsrådet. Innovasjon Norge er også aktuelle å 
invitere i styret. Departementene representert ved HOD og KLD bør ha en sentral rolle i 
styret for å sikre en mest mulig offentlig forankring av fondet. KS er kommunenes største 
og viktigste organisasjon, mens Norsk Vann har stor faglige tyngde og kontakt mot 
vannbransjen, samt representerer kommunene på vann- og avløpsområdet. Norsk Vann 
vil være viktig i et programstyre for å sikre god info og synergi med Norsk Vanns 
prosjektsystem og teknologisatsing. Norsk Vann har også god kjennskap til hva som skjer 
internasjonalt gjennom sin rolle i bl.a. EurEau, WssTP og IWA. 
 

Et av forslagene fra vannbransjen er et styre representert ved det offentlige, vann- og 

avløpsorganisasjoner og forskningsinstitusjoner. Sammensetningen av et styre kan blir 

utfordret av at de som representerer styret, også kan være potensielle søkere til 

prosjektmidler i samme program. Ivaretagelse av habilitet må sikres gjennom rutiner i 

saksbehandlingen.  

Sekretariat 

Erfaringene fra Sverige og Danmark er at sekretariatet har en rolle med hensyn til å 

forberede saker for styret/komitéen. Dette innebærer bl.a. å forberede søknadsprosessen, 

sørge for utlysninger og registrering av søknader, samt forberede beslutningsgrunnlaget 

for vurdering av søknadene til vurderingspanelet eller komitéen/styret. Sekretariatet bør 

kunne håndtere 10 – 12 forskjellige prosjekter samtidig og også kjenne til regler om 
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statsstøtte, der statlig støtte er med i bildet. Et sekretariat bør bestå av minst 1 – 2 

personer.  

Vannklyngen har skissert et forslag om at det etableres et sekretariat i Norsk Vann, med 

støtte fra blant annet Huseiernes Landsforbund, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, KS og 

Vannklyngen som hvert år inviterer til og premierer konkrete prosjektforslag. Norsk Vann 

på sin side har foreslått å tilby kontorer for et sekretariat i et faglig fellesskap. Et 

motargument er at Norsk Vann sitter nært de potensielle søkere og brukere av 

innovasjonen og kan få et habilitetsproblem som sekretariat. Ettersom fondet skal 

finansieres med offentlige midler er det viktig at det ikke kan stilles spørsmål ved 

uavhengigheten til de som administrerer ordningen. I dag bidrar allerede vannverkene 

frivillig økonomisk via medlemskap til Norsk Vann, og Norsk Vann er derfor økonomisk 

tilknyttet vannverkene.  

Folkehelseinstituttet er uavhengig økonomisk og organisatorisk. Folkehelseinstituttet 

jobber med Protokoll for vann og helse og har erfaring med å fordele fondsmidler gjennom 

program for Vannforsyning – PROVA – som ble opprettet i 1995. Helsedirektoratet var 

leder av programmet til 2005. Folkehelseinstituttets avdeling for Vannhygiene var 

sekretariat og ga faglige anbefalinger om bruk av tilskuddsmidler til KRD, Kommunal- og 

Regionaldepartementet. En begrunnelse for å opprette et sekretariat ved 

Folkehelseinstituttet er at instituttet har en stor helsefaglig tyngde, har en egen avdeling 

som dekker området vannhygiene, og vil kunne ha en nøytral rolle i forbindelse med 

søkeprosessene. Folkehelseinstituttet har også bygget opp vaktordningen «Nasjonal 

vannvakt», og således etablert et nettverk inn mot norske vannverk. Ved å plassere 

sekretariatet til et eventuelt nytt program for teknologiutvikling til Folkehelseinstituttet, 

vil kontrollen med fondet vil også bli underlagt Riksrevisjonen. 

Vurderingspanel 

Det anbefales å opprette et eget vurderingspanel som er bredt sammensatt av eksperter 

på vann- og avløpsområdet, hvis oppgave er å vurdere søknadene, slik man gjør i den 

danske modellen (VUDP). Medlemmene skal opptre selvstendig, men kan være foreslått 

eller utpekt av relevante institusjoner som Norsk Vann, Vannklyngen, vannverk, 

kommuner og forskningsinstitutter. Programstyre bør finne frem til egnede fagpersoner 

som kjenner feltet godt. Fordelen ved å ha et vurderingspanel er at det vil lette arbeidet 

for sekretariat og styret, og samtidig sikre at søknadene vurderes på et bredt faglig 

grunnlag. Som i den danske modellen bør medlemmene velges for to år om gangen og 

kunne gjenvelges to ganger. Panelet bør ha en fast plass til representanter fra større og 

mindre vann- og avløpsorganisasjoner som rullerer og er geografisk fordelt. Det bør legges 

vekt på at medlemmene kjenner vannbransjens behov i Norge, har en spredning av 

kompetanse og samt evner å tenke strategisk.  
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Figur 2: Eksempel på organisering av et program for teknologiutvikling i vannbransjen 

 

9.3.4 Hvem kan søke? Utlysning, vurdering av søknader og prosjektoppfølging 

Svenskt Vatten Utvekling har et veletablert klynge-modell hvor samarbeid mellom 

vannverkene og forskningsmiljøene (høyskoler og universiteter) er godt etablert. Fondet 

retter seg primært mot anvendt forskning og utvikling som er av interesse for Svenskt 

Vattens medlemmer, og 50 % av midlene tildeles programsatsinger på høgskoler og 

universiteter. En slik modell vil trolig ikke Norge være moden for ennå, da vi ikke har 

etablert sterke samarbeidsklynger som eksempelvis i Sverige. Å øremerke deler av 

programmidlene til høgskoler og universiteter er derfor ikke å anbefale i en oppstartsfase. 

Det er viktig å ta utgangspunkt i hva Norge trenger, og vannbransjen synes å være enig i at 

et fond skal kunne stimulere i alle faser fra idé til forskning, uttesting og ferdig salgbart 

produkt. Tilbakemeldingen fra vannbransjen er at alle som kommer opp med en god idé, 

det være seg forskningsmiljøene, teknologibedrifter, vannverk, kommuner mv. bør kunne 

søke om støtte fra fondet.  

Fondet bør ha retningslinjer og årlige prioriteringer som kommuniseres til potensielle 

søkere. jf. Danmarks MUDP som forholder seg til årlige nasjonale strategimål og 
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handlingsplaner eller Svenskt Vatten Utveckling hvor det er styret som lager retningslinjer 

for Svenskt Vatten Utveckling og beslutningsprosessen for tildeling av midler. 

Retningslinjene for søknad bør stimulere til samarbeid, slik man gjør det i Danmark, hvor 

de større vannverkene går sammen med f.eks. et forskningsmiljø og en teknologibedrift, 

samt trekker med seg mindre vannverk i prosjektene.  

I likhet med fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), bør programmet 

vurdere samarbeid med Norges forskningsråd (ev. også Innovasjon 

Norge/Difi/Leverandørutviklingsprogrammet om Innovasjonspartnerskap) om utlysning, 

søknadsbehandling og prosjektoppfølging. Søknad om midler til utredninger og 

forprosjekt kan eventuelt sendes direkte til sekretariatet. Det er viktig at det er god 

sporbarhet med hensyn til bruken av fondets midler i prosjektene, og at både driften av 

fondet og bruken av midlene i de eksterne prosjektene kan følges opp med kontroll og 

revisjon. Som i alle søkeprosesser vil man kunne oppleve habilitetskonflikter, og dette bør 

det utarbeides retningslinjer for. 

9.3.5 Hvilke prosjekttyper bør prioriteres? 

Vannbransjen i Norge har i dag ikke noe eget «vannprogram», og både FoU-institusjoner, 

bedrifter og offentlige VA-virksomheter konkurrerer om FoU-midler fra programmer som 

favner flere fagområder. Et nytt program spesifikt rettet mot teknologiutvikling i 

vannbransjen bør derfor dekke både anvendt forskning ved FoU-institusjonene som skal 

gi bedre løsninger på sikt, samt bidra til å støtte hele utviklingsløpet hos foretak fra ide til 

verifisering, til demonstrasjon og til implementering i markedet. Programmet bør 

imidlertid ikke finansiere vanlige driftskostnader eller investeringer ved utskiftning av 

ledningsnett. Mange av utviklingsbehovene for vannbransjen er så krevende at det kan 

være naturlig å stykke opp arbeidet i flere etterfølgende prosjekter, noe som vil kreve godt 

samspill både mellom ulike aktører og finansieringskilder. Programmet må bli et godt 

supplement til de øvrige virkemidlene, slik at den totale FoU-innsatsen på vann- og 

avløpsområdet øker. Eksempler på forventede effekter av et teknologiutviklingsprogram 

er å bidra til å utløse en større andel av europeiske FoU-midler og gjøre vannbransjen 

interessant for private investorer. I tillegg bør det være et mål at ny kunnskap gir grobunn 

til at innovative løsninger blir en større del av offentlige anskaffelser.  

EØS-regelverket setter begrensninger på offentlig støtte til kommersielle virksomheter og 

foretak. Det kan forklares ved at «jo nærmere markedet, jo vanskeligere blir det», det vil si 

lavere støttegrad med offentlig støtte for å unngå konkurransevridning. Det må avklares 

om midler fra et teknologiutviklingsfondet, som hovedsakelig får midler fra VA-gebyrer, er 

å anse som private eller offentlige i vurderingen av andelen offentlig finansiering i 

regionale, nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter. Vurderes de som offentlige midler 

(mest sannsynlig i dette tilfellet), vil det påvirke hvilke typer prosjekt som bør utlyses, slik 

at de også kan fremme deltagelse av små bedrifter med liten mulighet for 

egenfinansiering. Det mest nærliggende er kanskje offentlig eller forskerstyrte prosjekter 

med formål å løse offentlig sektors uttalte behov.  

For mange av vannbransjens behov kan det være hensiktsmessig å først gjennomføre 

utredninger, forstudier eller forprosjekter. Det bør derfor være åpent for slike utlysninger, 

inkludert forprosjekt for innovative anskaffelser. Støtte til å gjennomføre 

innovasjonspartnerskap kan være en mulig effektiv prosjekttype. Dette kan for eksempel 

være å samarbeide med eksisterende skissekonkurranser fra Innovasjon 

Norge/Difi/Leverandørutviklingsprogrammet, men der midlene fra programmet 

øremerkes til prosjekt for vannbransjen. 
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Vannbransjen er opptatt av å styrke både de private og offentlige forsknings- og 

utviklingsvirksomheter og at de må likestilles ved tildeling av status som FoU-institusjon. 

Det bør være en integrert del av det nye statlige programmet for teknologiutvikling i 

Vannbransjen at man har rammer som også kan brukes til en generell styrking av 

innovasjonsrettet forskning i bedriftene, ikke bare i offentlige FoU-institusjoner. Det bør 

vurderes å innrette programmet for teknologiutvikling slik at det kan gis støtte til 

utviklingsprogrammer som favner flere prosjekter, fortrinnsvis på en slik måte at man 

ikke rammes av den øvre grensen innen EU på 50 % offentlig bedriftsstøtte. Man ser for 

seg å støtte prosjekter og programmer der bedriftene har en vesentlig rolle, ikke 

nødvendigvis bedriftene direkte. 

Den utviklingsvirksomhet eller tiltaket som får tilskudd bør forventes å komme til praktisk 

anvendelse innen 5 år, slik den svenske modellen har lagt opp til. Begrunnelsen for dette 

er å sikre at viktige behov innenfor vannbransjen prioriteres. Det gir samtidig et viktig 

signal om at prosjekter må være realiserbare innen rimelig tid.  

Det bør kunne stilles krav til samfinansiering og medvirkning av kommunale vann- og 

avløpsorganisasjoner. Det bør kunne vurderes om utenlandske selskaper kan søke, men 

kriteriet må da være at prosjektet gagner norsk innovasjon. Det anbefales at programmet 

ikke støtter rutinemessig prosjektarbeid eller investeringer, og det bør stilles krav til 

publisering av resultater. 

Hva er NoDig Challenge? 

«NoDig Challenge er et innovativt prosjekt i Oslo Vann- og avløpsetat for å utvikle ny 

gravefri metode for tilkobling fra hus til hovedvannledning. Vann- og avløpsetaten har 

bidratt med initiativ, kompetanse, økonomisk støtte og uttesting på spesialtilpasset 

testområde. NoDig Challenge ble gjennomført som en før-kommersiell anskaffelse. En 

før-kommersiell konkurranse er en faseoppdelt prosedyre med konkurranse i alle ledd, 

hvor de beste løsningene bringes videre til neste fase. Prosedyren innebærer blant annet 

at oppdragsgiver bidrar økonomisk til de ulike utviklingsfasene og bidrar med sin 

erfaring og kompetanse til utviklingsformålet. Samarbeidet er uvanlig tett sammenlignet 

med ordinære anskaffelser. Konkurransen, som ble avsluttet 04.09.2017, omfattet 

parallelle rammeavtaler med to leverandørkonsortier. Disse leverandørene var NCC 

Construction AS og konsortiet Hawle Water Technologies, Techni og Båsum Boring. 

Kun konsortiet Hawle Water Technologies, Techni og Båsum Boring ble med til NoDig 

Challenges siste fase (fase 3) hvor fullskala felttester av teknologien skulle gjennomføres. 

For denne testingen inngikk VAV avtale med Ås kommune om å låne et område med et 

gammelt renseanlegg. Vi tilpasset testbygget, gravde opp og forberedte boretraseen, og la 

ned hovedvannledninger i grunnen utenfor testbygget.Nå er NoDig Challenge avsluttet 

med positivt resultat. Fullskalatesten var en suksess. Konsortiet Hawle Water 

Technologies, Techni og Båsum Boring utviste enestående innovasjonskapasitet og har 

bevist at gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning er gjennomførbart og er en 

mulighet for å løse fremtidens utfordringer ved rehabilitering av hovedvannledninger og 

stikkledninger.» For mer informasjon: www.nodigchallenge.com 

Christian Tveitnes, Juridisk rådgiver / Prosjektleder, Kontrakts- og anskaffelsesseksjonen 

http://www.nodigchallenge.com/
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10 Nyttevirkninger av programmet  
Et program for teknologiutvikling i vannbransjen vil først og fremst ha positive 

innvirkninger for helsen i befolkningen der målet er å opprettholde en trygg og forsvarlig 

infrastruktur for vannforsyning og avløpshåndtering i fremtiden. Dette er med på å 

oppfylle de nasjonale mål for vann og helse. Videre vil programmet kunne bidra til å løse 

de praktiske og tekniske utfordringer på vann- og avløpsområdet som i fremtiden vil bli 

stilt overfor nye utfordringer med bl.a. nye rensekrav og klimatilpasning. Ny kunnskap, 

teknologi, anvendt forskning, behovsrettet utprøving av nye produkter og testing i små og 

større skala anses å være fremtidens løsning på vann- og avløpsområdet. Dette er 

forventet å kunne redusere kostnadene ved nødvendig fornyelse av eksisterende anlegg. 

For kommunene og vannverkene vil programmet kunne gi økt kompetanse innenfor vann- 

og avløpsteknologi, og i tillegg styrke etableringen av gode samarbeidsformer (som 

klynger eller partnerskap. For befolkningen (her abonnentene) vil programmet bidra til 

økte gebyrer på kort sikt, mens man i et lengre perspektiv forventes at 

innovasjonssatsingen vil gi lavere kostnader for fremtidig fornyelse av ledningsnettet og 

dermed samlet sett redusere fremtidige avgiftsøkninger for å dekke ledningsfornyelsen.  

Slik sett vil innovative løsninger på vann- og avløpsområdet kunne bidra til lavere gebyrer 

på lengre sikt, som er en positiv konsekvens av et slikt program. For næringslivet vil et 

program for teknologiutvikling i vannbransjen kunne stimulere til at flere tør å satse på 

teknologi innen vannbransjen, danne samarbeidsformer og på den måten øke og spre 

kunnskapen og generere økt innsats på feltet. Omsetning av ny teknologi og løsninger, 

inkludert eksportmuligheter, som Danmark er et godt eksempel på, vil ha en positiv effekt 

Termisk hydrolyse og anaerob stabilisering – «Cambi-teknologi» 

Cambi ble etablert i 1992 for utvikle og markedsføre det som var kalt «steam 

explosion»-prosess for avløpsslam. Nå kalles behandling av slam med termisk 

hydrolyse og anaerob stabilisering også for «Cambi-teknologi». Det første fullskala-

anlegget levert av Cambi AS, og satt i drift, var i 1996 til HIAS på Hamar. I ettertid har 

Cambi levert anlegg til slambehandlingsanlegg til Oslo (Romerike Biogassanlegg), 

Drammen og Lillehammer (Mjøsanlegget).  

Fra ca 2010 opplevde Cambi en stor utvikling med innpass i det amerikanske markedet 

med kontrakt for oppgradering av slambehandlingsanlegg i Washington DC, samt med 

etablering av fabrikk for produksjon av stålprodukter til egne anlegg og moduler for 

slambehandlingsanlegg. I 2014 skjøt utviklingen for Cambi fart med kontrakt med å 

levere fem større anlegg i Kina og flere andre mindre anlegg i Sør-Korea, Spania, 

Nederland og Storbritannia. Fra 2017 har det tatt av på det amerikanske markedet med 

ytterligere kontrakter for levering av Cambi-teknologi.  

I snart tre ti-år har Cambi videreutviklet termisk hydrolyse av slam, og nær til 2 % av 

verdens urbane befolkning sitt slam håndteres av et Cambi-anlegg. Potensialet for vekst 

er ansett som svært stort. Cambi er i dag et medium-stort selskap med kontorer i 10 

land. Cambi har fått tildelt priser som «Water Technology Company of the year» i 2013 

og prisen for internasjonalisering av Innovasjon Norge.  

Kilde: https://www.cambi.com/  

https://www.cambi.com/


 
 

 

 Utredning av et teknologiutviklingsprogram i vannbransjen • Folkehelseinstituttet 

48 

for næringslivet. For staten vil et teknologiutviklingsfond innebære mulige kostnader på 

kort sikt (3 år eksempelvis). 

11 Prinsipielle spørsmål 
Utredningsinstruksen krever at tiltaket vurderes opp mot prinsipielle spørsmål som 

personvern, samvittighets/livssynsspørsmål, menneskerettighetsspørsmål, likestillings- 

og diskrimineringsspørsmål, eller om tiltaket berører urfolk eller minoriteter. Tiltaket er 

ikke i strid med menneskerettigheter eller andre konvensjoner eller lovfestede rettigheter. 

De etiske konsekvensene av programmet er diskutert, og en økning i vann- og 

avløpsgebyret kan være gjenstand for en slik etisk refleksjon sett i lys av at norske 

husstander vil kunne bli økonomisk rammet av et slikt forslag. Det er imidlertid anslått et 

beskjedent årlig påslag per abonnent på om lag 75 kr/år, samtidig som programmets 

hensikt er å bidra til at forventede kostnader for å dekke behovet for investeringer i vann- 

og avløpsanlegg fremover vil bli betydelig redusert, og dermed gi lavere fremtidig behov 

for avgiftsøkninger. Innovasjon vil kunne bidra til bedre og mer bærekraftige løsninger på 

sikt, og dermed kunne gi positive ringvirkninger for abonnentenes økonomi. 

Samfunnsøkonomisk vil god helse i befolkningen som følge av en trygg og sikker 

vannforsyning være utelukkende positivt. 

12 Miljø- og helsemessige konsekvenser 
For hver søknad bør det dokumenteres at prosjektet har positive effekter for helse og 

miljø. Hva dette skal innebære kan angis i retningslinjer for søknader, som bør utarbeides 

av programstyret. Det ligger i begrepet sirkulær økonomi at man skal ta vare på 

ressursene, i motsetning til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner 

ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem via deponi og forbrenning. I et 

sirkulært system baserer man seg på gjenbruk, reparasjon, forbedring og 

materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt («closing the 

loop») – og hvor produktene og ressursene de består av blir høyt verdsatt. En sirkulær 

økonomi begrunnes både økonomisk og miljømessig. Positive effekter ventes blant annet 

for naturmangfold og helse, parallelt med å sikre ressurstilgangen (35). 

13 Forutsetninger for en vellykket gjennomføring 
For å få til en vellykket gjennomføring av en fondsmodell, bør flere aspekter være avklart: 

 Et fond av en viss størrelse vil være et viktig signal til vannbransjen og FoU-

miljøene om at det bør satses nå.   

 Organiseringen og ledelsen av programmet bør være avklart. Sekretariatet bør 

legges til et nøytralt og etablert fagmiljø med god vannkompetanse. Sekretariatet 

bør ha 1 – 2 ansatte. 

 Det bør være HOD/KLD som oppnevner et programstyre bestående av minst fem 

personer. Det bør videre etableres et vurderingspanel som består av personer med 

faglig kompetanse på vann- og avløpsteknologi (FoU-miljøene og vannbransjen) 

med geografisk spredning.   

 Samarbeidet mellom FoU-miljøene og vannbransjen bør styrkes. Dette er allerede 

på gang gjennom Vannklyngen og Norsk Vanns satsing på innovative klynger. 

Forskningssenteret på Ås/NMBU og NTNU bør være viktige lokomotiver i dette. 
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Her vil man etter modell fra danske og svenske «klyngetankegang» kunne få til 

gode partnerskap som stimulerer til satsing på interessante prosjekter.  

 Programstyret bør utarbeide retningslinjer for tildeling av prosjektmidler basert 

på gjeldende regelverk, departementenes føringer, og føringer fra utredningen og 

etter svensk og dansk modell.  

 Det bør oppmuntres til etablering av innovative partnerskap som f.eks. Norwegian 

Water Alliance Forum, for å bidra til tettere samarbeid mellom vannbransjen, 

norsk utenrikstjeneste og Innovasjon Norge, slik at norsk vannsektor styrkes og 

synliggjøres internasjonalt. På den måten kan norsk vannkompetanse få større 

betydning og bli mer konkurransedyktig på global basis. 

 Det bør etableres et samarbeid med Forskningsrådet for å sikre at utlysninger av 

midler og søknadsprosess foregår så profesjonelt og funksjonelt som mulig. 

 Informasjon til dem som berøres av en lovendring vil være en sentral forutsetning 

for å lykkes.  

 Det bør opprettes gode kontrollordninger for å påse at forutsetningen for bruken 

av midlene følges. 

 Programmet bør årlig rapportere til departementene og kommunene om 

virksomheten. 

 

14 Evaluering 
Ordningen bør evalueres f.eks. etter en femårsperiode. Evalueringen bør i hovedsak dreie 

seg om hvorvidt målene for programmet oppnås, samt hvilket økonomisk omfang 

prosjektene har, hvor mange, hvilke aktører som er involvert, omfanget av 

kunnskapsspredning og måloppnåelse i prosjektene. Økonomiske konsekvenser og 

innovative effekter av ordningen av prosjektene er viktig å ha med, selv om mye av dette 

kan forventes å komme først på litt lengre sikt.  

15 Oppsummering 
Denne utredningen har basert seg på føringer fra Innstilling 480 (2016-2017) fra 

Stortinget og innspill i fra aktører innenfor vannbransjen. I utredningen er det tatt 

utgangspunkt i modeller fra våre naboland, som har til hensikt å stimulere til innovasjon i 

vannbransjen. Vi har tatt utgangspunkt i norske forhold og kartlagt behov for bl.a. 

regelverksendringer, finansiering og organisering. Etter behandling av innspill foreslås et 

offentlig administrert program der finansieringen er et spleiselag med kommunale 

(abonnentenes) bidrag over vann- og avløpsgebyret og statlige midler, samt at man 

forutsetter at leverandørene (og andre samarbeidende aktører) stiller med egenandeler i 

det enkelte prosjekt. I størrelsesorden er det foreslått et fond på 100-150 millioner 

kroner. Fondet foreslås forvaltet av et programstyre, sekretariat og et vurderingspanel. 

Utredningen diskuterer ulike typer prosjekter og tildelingskriterier, men detaljer i dette 

bør komme som en naturlig oppfølging på et senere tidspunkt. Utredningen har ikke gått i 

detalj på hvordan et lovforslag skal endres, men det er utredet at dette med stor 

sannsynlighet må til dersom man skal kunne finansiere et fond med påslag på vann- og 

avløpsgebyret, som foreslått. Et program for teknologiutvikling i vannbransjen vil først og 

fremst ha positive innvirkninger for helsen i befolkningen der målet er å opprettholde en 
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trygg og forsvarlig infrastruktur for vannforsyning og avløpshåndtering i fremtiden. Dette 

er med på å oppfylle de nasjonale mål for vann og helse. I tillegg må man anta at 

stimulering til innovasjon vil medføre billigere og mer effektive tekniske løsninger som gir 

lavere gebyrkostnader for abonnentene på lengre sikt.  
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