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Monika Willumsen Ravnåsen.

Hun har vært medlem av NKF siden 1997. 

Ingeniør bygg med tilleggsutdanning innen 

økonomi og HMS. Praksis som ingeniør 

i privat byggefirma og som avd.ingeniør 

i Saltdal kommune og Vågan kommune, 

Lofoten. Hun forteller at hun er svært tilfreds 

med det tverrfalige miljøet og det NKFS 

representerer.
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ÅRSMELDING 2010

Norsk Kommunalteknisk Forening

Om foreningen  Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell medlems-or-
ganisasjon som primært driver formidling av kunnskap innenfor de kommunaltekniske
fagområdene. Hovedaktivitetene er informasjon og kunnskapsformidling gjennom 
tidsskriftet Kommunalteknikk, foreningens nettsted, diskusjonsforum, faglige nettverks-
grupper, kurs og seminarer i regi av fagfora og lokalavdelinger, samt gjennom utstill-
ing og seminarer på messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk.

NKF har et omfattende samarbeid med andre organisasjoner, departementer, 
direktorater og underliggende etater.

Visjon  NKF – Kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

Formål  NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider 
innen kommunaltekniske fag. NKF skal ha bred tilslutning fra enkeltpersoner, virksom-
heter og foreninger som arbeider innen disse fagområdene. 

NKFs verdigrunnlag skal bygge på åpenhet og ærlighet i deling av kunnskap 
gjennom etiske og miljøbevisste handlinger. 

Medlemskap  Både enkeltpersoner, kommuner, kommunale-,  interkommunale-, og 
andre offentlige og private virksomheter som arbeider innen foreningens fagområde 
kan bli medlem av NKF. I medlemsdatabasen er det ved utgangen av 2010 registrert 
2.498 medlemmer. Foreningen har 948 personlige medlemmer og 775 virksomhets-
medlemmer. I snitt er det registrert 2 personer pr. virksomhetsmedlemskap. 

Årsmøtet  er foreningens høyeste organ.  Alle medlemmer kan være representert på 
årsmøtet med personlig fremmøte. 

Hovedstyret  har ansvar for koordinering og drift av foreningen. De hadde 10 
møter i 2010, og behandlet 78 saker.

Hovedstyret: 
Styreleder Ole Johan Krog, prosjektleder/-utvikler, Conseptor Eiendom AS 
Nestleder Ann-May Berg, avdelingsingeniør, Vann og avløp, Tromsø kommune 
Medlem Kari Myhre Hellem, avdelingssjef, Plan- og bygningsavd., 
 Nesodden kommune
Medlem Audun Roalkvam, sjefingeniør tjenesteutvikling, IVAR IKS 
Medlem Anne Karén Birkeland, ingeniør, Møvik arkitektkontor byggetjenester 
 
Fagfora  Medlemmer i NKFs fagfora er medlemmer i NKF. Fagfora har stor frihet 
gjennom egne faglige styrer. Fagfora driver en omfattende virksomhet gjennom 
nettverksgrupper, kurs og seminarer.  

NKF fagfora:
•	 NKF bygg og eiendom
•	 NKF byggesak
•	 NKF ledelse
•	 NKF plansak
•	 NKF veg og trafikk

Lokalavdelinger  NKFs lokalavdelinger har ansvar for lokal nettverksbygging og 
kurs på tvers av faglige skillelinjer. 

Leder- og samhandlingsmøtet har oppgaver innen strategi og koordinering, og 
består av hovedstyret, lederne for fagfora, lokalavdelinger og sekretariatet. 

Sekretariatet står for den daglige driften, og har kontorlokaler i Kommunenes Hus, 
Munkedamsveien 3B, Oslo.

Sekretariatet består av:
Torbjørn Vinje, direktør  -  Kjersti Larsstuen, rådgiver/kontorleder  -  Astrid Øygard, 
rådgiver  -  Birgitte Kirkholm, rådgiver (vikar fra april)  -  Per Næss, rådgiver
Elisabeth Leikanger, rådgiver (fra oktober)  -  Gunnar Jødahl, rådgiver (pensjonist fra 
desember)  -  Sissel Ingebretsen, administrasjonssekretær
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Tidsskriftet Kommunalteknikk
Tidsskriftet har som mål å formidle fagkunnskap og erfaringer mellom de som arbei-
der innen de kommunaltekniske fagområder. Hovedtyngden av artikkelforfatterne er 
ansatt i kommuner eller kommunale virksomheter. Tidsskriftet har mer enn 100 fag-
artikler årlig i tillegg til annet redaksjonelt stoff, og har om lag 25 000 lesere.

Tidsskriftet har siden 2006 vært tilgjengelig i PDF-format på vår hjemmeside.

I 2010 ble det trykket 10 ordinære utgaver av tidsskriftet. I tillegg til messekatalogen 
for Kommunalteknikk 2010.  Opplaget for ordinære utgaver har vært 7100 eksem-
plarer. Redaksjonen har bestått av ansvarlig redaktør Torbjørn Vinje, redaktør 
Astrid Øygard  og Birgitte Kirkholm (vikar fra april). 

Temahefter  NKF har utarbeidet et temahefte om universell utforming på tvers av 
fagområdene i kommunen i 2010.  

Nettstedene
Foreningen har ansvaret for to nett-
steder: www.kommunalteknikk.no og 
www.nkfnett.no. Nettstedene endret 
utseende og til dels innhold i 2010, 
og har i stor grad fått felles layout. 

Kommunalteknikk.no dekker alle fagområder, men i praksis publiseres 
mest på områder vi har fagfora. PDF-versjonen av enkeltartikler fra tidsskriftet publis-
eres direkte på fagområdene. Det legges også ut fagstoff og informasjon fra andre 
nettsteder, som departementer, direktorater og organisasjoner vi samarbeider med. 

Det ble sendt ut 16 nyhetsbrev fra nettstedet i 2010.

Nkfnett.no  Diskusjonsforumet nkfnett.no har vært i drift i fem år. Målet med nett-
stedet er å dele kunnskap og erfaring gjennom spørsmål og svarfunksjonen. I tillegg 
legges det ut dokumenter av felles interesse.

Antall brukere har økt med 13 prosent på ett år, og antall besøk pr. mnd med 22 
prosent. Det har vært en positiv utvikling helt siden oppstarten av nettverket. I dag er 
det 2375 brukere.

NKF-dagene 2010  NKF-dagene arrangeres hvert andre 
år i samarbeid med en bykommune. NKF-dagene 2010 ble 
avholdt 13.-15. juni i samarbeid med Arendal kommune. I 
løpet av dagene ble det avholdt årsmøter i foreningen, samt 
en rekke seminarer og sosiale aktiviteter som er åpne for 
alle medlemmer og andre interesserte. 

Kurs, seminarer og konferanser
NKF ledelse har hatt to kurs og konferanser
NKF byggesak har hatt 10 kurs og konferanser
NKF plansak har hatt 5 kurs og konferanser
NKF bygg og eiendom har hatt 4 kurs og konferanser
NKF veg og trafikk har hatt en konferanse
I tillegg ble det arrangert diverse kurs og seminarer under NKF dagene i Arendal.
Totalt har det vært mer enn 2100 deltakere på kursene våre i 2010.

Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2010
Messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk ble gjennomført for 19. gang 20. - 22. 
oktober av KS/NKF. Arrangementet består av en fagutstilling, seminarer og konkur-
ranser, og ble gjennomført parallelt med VVS-dagene og FVD-dagene. Utstillingen 
dekker alle kommunaltekniske fagområder med vann og avløp som det dominerende 
fagfeltet. NKF v/Torbjørn Vinje var prosjektleder for arrangementet. 

Styret for messen:
Leder Svein Håkon Høyvik  VA-sjef, Stavanger kommune / NKF
Nestleder Sigmund Kroslid  tidl. ordfører, Flekkefjord kommune / KS
Medlemmer Ole Johan Krog  (styremedlem), prosjektleder/-utvikler, 
  Conceptor eiendom AS / NKF
 Svein Kamfjord,  fagsjef, KS 
 Asle Aasen,  senioringeniør, Bergen kommune / NKF   
  (fram til desember 2009)
 

Norges Varemesse, Lillestrøm

NKF i samarbeid med Arendal kommune

Velkommen til
Arendal og NKF-dagene 201013. - 15. juni

Lavutslippsamfunneti Arendal kultur- og rådhus

Søndag 13. juni :Kl 18:00-21:00 Båttur rundt Hisøy med mat og drikke
Fremmøte ved Jagtekaien langs Pollens vestside

Velkommen til Arendal – Norges FN-by!Som den første kommunen i Norge, og en av de første i verden, kan 
Arendal kalle seg klimanøytral. Det er vi stolte av. For oss har dette 
vært en bevisst satsning, men også resultat av at vi er er vertsby for 
Norges største FN-virksomhet: UNEP Grid Arendal.UNEP Grid Arendal er for øvrig lokalisert i FN-huset - ett av 
Norges første lavenergibygg 
Ordfører Torill Rolstad Larsen
Klima og miljø er en av vår tids største utfordringer. 
”Lavutslippssamfunnet” er et av svarene på utfordringene. Benytt 
muligheten til å treffe kollegaer og få faglig påfyll i Arendal, en av 
Sørlandets perler.

Styreleder i NKF hovedstyre – Kari Myhre Hellem

Påmelding: www.kommunalteknikk.no
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FDV-dagene  FDV-dagene ble gjennomført for første gang i 2008 og er et 
samarbeid mellom messestyret og tidsskriftforlaget Skarland Press (SP). FDV-dagene 
ble gjennomført  parallelt med VVS-dagene og Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk. 
Utstillingsarealet var omtrent på samme nivå som i forrige messe. 

NKF ledelse
Styret:
Leder Grethe Østby Stave enhetsleder, Fet kommune
Nestleder Tor Inge Guttelvik sektorsjef, Skedsmo kommune
Medlemmer Tore Nilsen virksomhetsleder, Sarpsborg kommune
 Mona Aagaard-Nilsen  avdelingsleder, Molde kommune
 Jørn Haugen kommunalsjef Stange kommune
Varamedlemmer:  Siri Moen kommunalsjef, Lillehammer kommune
 Hogne Røisheim daglig leder, Sørum Kommunalteknikk KF
 
Styret har avholdt 6 styremøter i 2010 og har hatt flg. åpne arrangementer:

•	 Ny framtid – ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap.
•	 Utbyggingsavtaler i praktisk bruk (samarbeid med NKF plansak)

NKF byggesak
Styret: 
Leder: Elisabeth Kynbråthen plan- og bygningssjef, Asker kommune
Nestleder: Anne Lene Helgetun overingeniør/fagleder, Molde kommune
Medlemmer: Tor K. Hegle  plan- og bygningssjef, Lindås kommune
 Elling Bollestad overing./fagleder, Ringsaker kommune 
 Ellen Grønlund prosjektleder, Tronrud eiendom AS 
Varamedlemmer: Malvin Bjorøy plan- og bygningssjef Røyken kommune 
 Eilert Eilertsen  bygningssjef, Rygge kommune (ny)

Forumet har bistått Statens Bygningstekniske etat (BE)  ifm  ByggSøk.  Målet er å 
ha tilgjengelig informasjon om plan- og byggesaker, samt gi forslagsstiller hjelp til 
utarbeidelse og innsending av planforslag og byggesøknader ved hjelp av Internett. 
Forumets nettverksgrupper benyttes også for å få kommunene til å ta i bruk ByggSøk. 

Forumet var representert ved Consortium of European Building Control (CEBC) møter i 
Oslo i mai, hvor vi også bisto BE med arrangementet. I tillegg var det et møte i Irland 
i oktober.

Nettverksvirksomheten  Forumet har organisert om lag 300 kommuner i 35 
nettverksgrupper.  I hver gruppe deltar 4-14 kommuner, men kommunene kan ha 
mange saksbehandlere/ledere med på møtene. Det ble utviklet temastoff til fire 
nettverksgruppemøter i 2010. I forbindelse med lovendringen er det et stort etterslep 
på revisjon av temastoff. 

Temaene var:
•	 Informasjonsark/veiledningsark (mer enn 20 ark)
•	 Støy
•	 Universell utforming
•	 Bruksendring fritidsbolig

Det gjennomføres 2 - 4 gruppemøter i året. De aller fleste gruppene baserer sine 
møter på temastoff fra forumet. Temastoffet inkluderer også veiledningsmateriell, 
PowerPoint-presentasjoner, forslag til rutiner samt gruppeoppgaver med forslag til 
svar.  

NKF byggesak arranger en rekke kurs i løpet av året. Styremedlemmene er i stor 
grad foredragsholdere på de kursene vi avvikler.  Spesielt dreier det seg om: Kurs for 
ansvarlig søker og innføringskurs i byggesaksbehandling. 

Arbeidet med revisjon av folkevalgtopplæring del II byggesaksbehandling ble igang-
satt og blir ferdig før kommunevalget i 2011.
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NKF plansak
Styret:
Leder: Ståle Undheim fagleder regional planlegging, Rogaland   
  fylkeskommune 
Medlemmer: Bente Fjell avdelingsdirektør, Fylkesmannen i Buskerud 
 Eva Spirdal-Jacobsen arkitekt, regional utvikling Møre og Romsdal 
 Tone Hammer arealplanlegger, Tromsø kommune 
 Hallgeir Strifeldt rådgiver, Reindrift 
Varamedlem: Sylvia Friedrich fagleder fysisk planlegging, Lenvik kommune 
 Siw Niva Lothe kommuneplanlegger, Vestvågøy kommune 

Arbeidet med revisjon av folkevalgtopplæring del I plan og prosess ble igangsatt og 
blir ferdig før kommunevalget i 2011.

Styret har revidert et informasjonsmateriell for COOP Norge om forholdet til plan- og 
bygningsloven. 

Forumet har bistått ByggSøk med gjennomføring av et seminar. ByggSøk har som mål 
å ha tilgjengelig informasjon om plan- og byggesaker samt gi forslagstiller hjelp til 
utarbeidelse og innsending av private planforslag og byggesøknader ved hjelp av 
Internett.  Anna Auganes representerer NKF og forumet i en nasjonal referansegruppe 
i LIS knyttet til UU.

Styremedlemmer er ofte foredragsholdere på de kurs som avholdes, dette gjelder 
særlig innføring i plansaksbehandling.

NKF bygg og eiendom
Styret:
Leder: Jan-Egil Clausen  seksjonssjef, EBY, Oslo kommune
Nestleder:  Beate Nemeth eiendomssjef, Tromsø kommune
Medlemmer: Evy Opheim  renholdssjef, Ringsaker kommune
 Jon Arne Jacobsen  rådgiver, Hemnes kommune
 Tor Espnes daglig leder, Tønsberg kommunale eiendom KF
Varamedlemmer: Rune Grindstuen  ingeniør, Vågå kommune
 Odd Steindal enhetsleder, Lillesand kommune

Nettverksvirksomheten  Forumet har 280 kommuner i 48 aktive nettverksgrup-
per.  Det er etablert nettverk i samtlige av landets fylker. I tillegg til 26 ordinære 
nettverk, kommer egne grupper under følgende fagområder: Renhold, driftsledelse, 
prosjektledelse, boligforvaltning, miljø og energi. I tillegg kommer en egen stor-
bygruppe, som også er representert innen miljø og energi. Nettverksgruppene har 
egne innleide sekretærer som planlegger, gjennomfører og følger opp gruppenes 
møter. 

KoBE - Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning 
KoBE er et  kompetanseprogram under Statens bygningstekniske etat for eiendoms-
forvaltningen i kommunene og fylkeskommunene. NKF bygg og eiendom har fått 
tilskudd til prosjekter også i 2010. 

NKF veg og trafikk
Styret:
Leder: Helene Vorren  avdelingsingeniør, Ålesund kommune
Nestleder: Hans Martin Gullhaug avdelingsleder, Porsgrunn kommune
Medlemmer: Jon Frydenborg enhetsleder, Tinn kommune
 Bjørn Ove Lerfald forsker, Sintef/Byggforsk, avd. infrastruktur
 Kurt Hansen oppsynsmann, Sør-Varanger kommune
Varamedlem: Thore Aas byingeniør, Moss kommune
 Hilde Gulbrandsen overingeniør, Statens vegvesen

Nettverksvirksomheten  Forumets nettverksvirksomhet startet i 2008. Ved slutten 
av 2010 er 75 kommuner aktive i 8 grupper.

Kommunevegdagene  Kommunevegdagene ble gjennomført 4.-5. mai i sa-
marbeid med Bergen kommune. Arrangementet har gjennom flere år hatt en stadig 
økende oppslutning og hadde 173 deltakere og 9 utstillere.

Samarbeid  NKF veg og trafikk har samarbeid med og kan delta med en represen-
tant på møtene til Vegforum for byer og tettsteder (VBT) og er medlem i Nordisk 
vegforum. Forumets styre har gjort henvendelse til Vegdirektoratet om samarbeid med 
NKF.
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Lokalavdelingene  
I 2010 var det valgte styreledere i følgende avdelinger:

Fylke Styreleder 
Buskerud Geir Henning Hansen, Asplan Viak AS 
Rogaland Svein Håkon Høyvik, VA-sjef Stavanger kommune
Hordaland Andre Bjørndal, Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS 
Sør-Trøndelag Turid P. Ødegaard, Rambøll AS 
Nord-Trøndelag Arne G Kvaal, Steinkjer kommune 

Prosjekter  
KoBE - Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning
I 2010 har NKF bygg og eiendom fått tilskudd til følgende prosjekter: 
1) IK-Bygg Web 2) Formidling av IK-Bygg 3) Opplæring video - overført til IK-Bygg   
4) Leverandørevaluering 5) Bygghåndbok - midler i 2009/ferdigstilt 2010 

1) IK-Bygg Web
I løpet av 2010 har den opprinnelige Excel-versjonen blitt løftet opp til en webbasert 
løsning. Web-versjonen bidrar til økt brukervennlighet, oppdeling i ansvarsområder, 
bedre samhandling mellom aktørene, bedre og mer tilgjengelig brukerinfo, og mange 
rapporteringsmuligheter. Web-versjonen gir også mulighet for sammenligning med 
andre kommuner og nye muligheter for registrering av data, for eksempel via 
mobiltelefon. 

2) Formidling av IK-Bygg/Revisjon av IK-Bygg
Midlene har vært brukt til oppstart av revisjon i 2010 sammen med Arbeidstilsynet, 
Brannvernforeningen, Universell utforming og KLP. Det var 4 revisjonsmøter i 2010.
Noe av midlene har vært brukt til opplæring av nettverkssekretærene i februar 2011. 
Det resterende har vært brukt til å klargjøre IK-Bygg for weblansering.

4) Leverandørevaluering og -utvikling
NKF bygg og eiendom har med finansiering fra KoBE utviklet et skjemasett for evalu-
ering av leveranser til kommunen. Et skjema for entreprenører, et for arkitekt/rådgiver 
og et for vare/tjenesteleveranse. Difi (Direktoratet for Forvaltning og IKT), KSI, NHO, 
EBA, m/flere har bidratt i utviklingen og i kvalitetssikring av skjemasettene. 

Skjemaene ligger på Difis portal for bygg og anlegg og på www.nkfnett.no. Ansvaret 
for revisjon og forvaltning av skjemaene er overlatt til Difi. 

5) Bygghåndbok – veileder for utarbeidelse av kravspesifikasjon til     
    det ferdige bygg
Bygghåndboken foreligger nå som et ferdig konsept og er under sluttredigering. 
Resultatet skal kvalitetssikres før det blir lagt ut på www.nkfnett.no. 

NKF plansak
Revisjon av veiledningsmateriell for Coop Norge
NKF plansak reviderte en veileder for Coop knyttet til ny plan- og bygningslov på 
oppdrag for Coop Norge. 

Stiftelsen VA/Miljøblader
Stiftelsen ble etablert i 1996 på initiativ fra NKF og Norsk Vann. VA/Miljø-bladene 
fikk en betydelig fødselshjelp fra Norsk Rørsenter i de første årene. Målet med stif-
telsen var å utgi ”normgivende byggdetaljblader” innen VA- og miljøområdet. Det er 
utarbeidet 100 VA/Miljø-blad. Den nettbaserte utgaven er under utvikling. 
Status pr. 31.12.2010:

•	 482 abonnenter på papirutgave
•	 447 abonnenter på elektronisk utgave og
•	 135 abonnenter på VA-Norm

Alle abonnenter på VA-norm har automatisk abonnement på VA/Miljø-blad. Bladene 
inngår som grunnlag i ADK undervisningen og i Norsk Vanns mal for VA-norm. 
NKF oppnevner halvparten av medlemmene i stiftelsens styre inkludert leder. I 2010 
har Svein Håkon Høyvik (VA-sjef i Stavanger kommune) fungert som leder, og i tillegg 
har Asle Aasen (senioringeniør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune) represen-
tert NKF i styret. Sekretariatet for stiftelsen er i Norsk Rørsenter. 

Forum for offentlig service
NKF har en løpende avtale med Forum for offentlig service om utførelse av daglig 
ledelse, regnskapsføring,  arbeid med de årlige servicekonferansene, samt drift av og 
redaksjon for forumets nettsted www.offentligservice.no.
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Samarbeid med andre organisasjoner
NKF har samarbeidsavtaler med KS og Norsk Vann. 
Samarbeidet med KS om Miljø & Teknikk / Kommunal-
teknikk arrangementet er det mest omfattende, og har 
pågått i mer enn 30 år. I 2008 ble messesamarbeidet 
utvidet til å omfatte FDV-dagene. NKF har også samar-
beid med departementer, direktorater og foreninger 
som arbeider innen foreningens fagfelt. I tillegg er NKF 
representert i en rekke styrer, råd og utvalg. 

Internasjonalt engasjement
NKF deltar i Nordisk kommunalteknisk samar-
beidskomite (NKS), i International Federation of 
Municipal Engineers (IFME) og i The Consortium of 
European Building Control – CEBC. 

NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

RESULTATREGNSKAP

2010 2009

Driftsinntekter og driftskostnader

Annonser, tidsskrift 3 152 948 3 129 627 

Seminarinntekter 5 658 551 4 944 208 

Salg konsulenttjenester 1 230 635 652 977 

Nettverksbetaling 3 398 982 3 036 943 

Kontingenter 2 440 100 1 728 300 

Tilskudd 1 206 220 1 456 925 

Andre driftsinntekter 740 579 78 819 

Sum driftsinntekter 17 828 015 15 027 799 

Varekostnad 5 737 787 6 193 465 

Lønnskostnader 4 950 053 4 878 390 

Andre driftskostnader 5 977 840 6 187 596 

Ordinære avskrivninger 79 153 87 459 

Sum driftskostnader 16 744 833 17 346 910 

Driftsoverskudd/(underskudd) 1 083 182  (2 319 112)

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekter 110 541 123 268 

Annen finansinntekt 2 880 0 

Rentekostnader  (580)  (420)

Annen finanskostnad  (532)  (901)

Netto finanskostnader 112 309 121 947 

Årets resultat 1 195 491  (2 197 165)

Disponering 

Overført risikofond 21 160 61 208 
Overført/(Belastet) annen 
egenkapital 1 174 331  (2 258 373)

Sum disponeringer 1 195 491  (2 197 165)

Servicekonferansen 2010 28. og 29. oktober
Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Fysiske eller elektroniske tjenester? Ja, takk – begge deler!

eService

Klart språk
Servicetorg

Entusiasme

Flerkulturell

Påmelding: www.offentligservice.no

KURS, SEMINARER, KONKURRANSER OG KVELDSPROGRAM 
UNDER MILJØ & TEKNIKK 2010I REGI AV

20. og 21. oktober Lillestrøm

www.fdvdagene.no                                 www.vvsdagene.no              

Marianne Krogness
vil være konferansier under messedagene



Norsk Kommunalteknisk Forening
Postadresse: Pb. 1905 Vika, 0124 Oslo  Besøksadresse: Munkedamsveien 3B, Oslo

Telefon 22 04 81 40 Telefax 22 04 81 49
E-post: nkf@kommunalteknikk.no

www.kommunalteknikk.no
www.nkfnett.no


