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Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell 
 organisasjon som primært formidler kunnskap innenfor 
de kommunaltekniske fagområdene. Foreningens kjerne-
områder er bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, vann 
og avløp, veg og uteområder.

Hovedaktivitetene er informasjon og kunnskapsformidling 
gjennom foreningens tidsskrift, nettsted, diskusjonsforum, 
 faglige nettverksgrupper, kurs og konferanser i regi av fagfora 
og regionalavdelinger og gjennom messen Miljø & Teknikk.
Årsmeldingen er en kortversjon av foreningens årsrapport.

ORGANISASJON
Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og avholdes hvert 2. år. 
Siste årsmøte var 3. juni 2014.   

 
Hovedstyret 
Styreleder  Ole Johan Krog, regionleder, Ø. M. Fjeld AS
Nestleder  Ann-May Berg, avdelingsingeniør, 
 Vann og avløp, Tromsø kommune
Medlem  Malvin Bjorøy, kommunalsjef, 
 Røyken kommune
Medlem  Anne Karén Birkeland, daglig leder, 
 Møvik Byggetjenester AS
Medlem  Øystein Håvarstein, driftssjef kommune VA, 
 IVAR IKS
Varamedlem Tore Justad. Tore Justad Rådgivning
Varamedlem May Britt Dahl, spesialrådgiver, BKK AS

Fagfora og regionalavdelinger
Det meste av foreningens faglige aktiveter organiseres gjennom 
fagfora og regionalavdelinger.

Fagfora: 
• NKF bygg og eiendom: Styreleder Jan-Egil Clausen, 

 seksjonsleder, EBY, Oslo kommune
• NKF byggesak: Styreleder Elisabeth Kynbråten, 

 byutviklingssjef, Haugesund kommune
• NKF plan og miljø: Styreleder Ståle Undheim,                    

plan- og  bygningssjef, Sola kommune
• NKF veg og trafi kk: Styreleder Øyvind Hardeland,                 

leder veg vedlikehold, Kvinnherad kommune

Regionalavdelinger:
• NKF Buskerud-Telemark-Vestfold: Styreleder Odd Magne 

Anderdal, Sivilingeniør/faglig leder, Hemsedal kommune
• NKF Rogaland: Styreleder Svein Håkon Høyvik,                    

seniorrådgiver, vann og avløp, Stavanger kommune

• NKF Hordaland: Styreleder Svein-Arne Langeland, 
 spesialrådgiver, Bergen kommune

• NKF Trøndelag: Styreleder Roar Paulsen, daglig leder, 
 Vianova Trondheim AS

Daglig drift
Ved utgangen av 2014 består administrasjonen av:
Direktør Torbjørn Vinje
Rådgiver  Aslaug Koksvik
Rådgiver Kjersti Larsstuen
Rådgiver  Elisabeth Leikanger
Førstekonsulent Trude K Stølan
Førstekonsulent Andreas Birkeland

AKTIVITETER 
Nettverksvirksomhet
NKF driver faglige nettverksgrupper innen områdene bygg og 
eiendom (294 kommuner), byggesak (282 kommuner), vann 
og avløp (25 kommuner), veg og trafi kk (129 kommuner). I hver 
gruppe er det mellom 5 og 15 kommuner som møtes minimum 
to ganger pr år for å dele erfaringer og løse felles utfordringer.

Kurs og konferanser
I 2014 arrangerte NKFs fagfora og regionalavdelinger kurs og 
konferanser med til sammen 2340 deltakere. Temaene var 
innen bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, vann og 
avløp, veg og trafi kk.

Tidsskriftet Kommunalteknikk
Tidsskriftet formidler fagkunnskap og erfaringer til, og mellom 
de som arbeider med kommunaltekniske fagområder. Tids-
skriftet har 10 utgivelser i året, og om lag 18 000 lesere. 

Nettstedene
På foreningens hovednettsted kommunalteknikk.no er hoved-
fokus aktuelt og nyheter, og kurs og konferanser. Det ble sendt 
ut 87 nyhetsbrev fra nettstedet i 2014. 

Målet med diskusjonsforumet nkfnett.no er å dele kunnskap 
og erfaring gjennom spørsmål og svar-funksjonen, og ved å 
legge ut dokumenter av felles interesse. Antall brukere er om 
lag 2500.



Miljø & Teknikk
Messen Miljø & Teknikk eies i fellesskap av KS og NKF. Arrange-
mentet består av en fagutstilling, seminarer og konkurranser. 
Den 21. messen arrangeres 19.-21. april 2016 på Telenor Arena, 
Fornebu. 

PROSJEKTER OG NYE TILTAK
Bygg- og anleggsanska� elser: NKF bygg og eiendom sam-
arbeider med Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) om bedre 
kunnskap innen bygg- og anleggsanska� elser. Fokuset har 
vært på å heve kompetansen i kommunene, gjennom blant 
annet innføringskurs i LCC (Livssykluskostnader), konferansen 
Bygg- og anleggsanska� elser og besøk fra Difi  i et stort antall av 
nettverkene.

IK-Bygg: NKF bygg og eiendom har ansvaret for intern-
kontrollsystemet IK-Bygg;  systemet synliggjør byggets tilstand 
og skaderisiko, og oppdateres jevnlig i samarbeid med tilsyns-
myndighetene. Verktøyet er stadig gjenstand for utvikling; 
det er mulighet for integrering med fl ere FDV-systemer, og 
utviklet app for mobile enheter. IK-Bygg har i dag om lag 100 
 abonnenter.

KOSTRA-rapportering: Prosjektet KOSTRA-rapportering for 
kommunal eiendomsdrift er et samarbeid mellom NKF bygg 
og eiendom og KS, og støttes av Direktoratet for byggkvalitet; 
 målet er blant annet å etablere lik konteringspraksis og mal 
for årlig rapportering av ressursforbruk fra eiendomsområdet. 
Prosjektet videreføres i 2015.

Byggherreforum: Forvalter og eierforum for byggkvalitet ved 
Direktoratet for byggkvalitet samler de største forvalterorganisa-
sjonene i Norge. Målet er forenkling av regelverk. NKF bygg og 
eiendom er representert.

NKF bygg og eiendom er representert i følgende av Standard 
Norges komiteer:

• SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser

• SN/K 355 Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

• Revisjon av NS 3435 Livssykluskostnader for byggverk  

 – Prinsipper og klassifi kasjon

• Revisjon av NS 3456: Dokumentasjon av FDVU for byggverk

Tiltak i eksisterende byggverk: NKF byggesak har gjennomført 
prosjektet Eksempelsamling på tiltak i eksisterende byggverk. 
Arbeidet er fi nansiert av Direktoratet for byggkvalitet. Eksempel-
samlingen ferdigstilles i første tertial 2015, og gjøres tilgjengelig 
for alle kommuner, byggenæringen og selvbyggere.

Nordisk plansamarbeid: NKF plan og miljø har de siste årene 
arbeidet for å etablere et nordisk plansamarbeid. Kommu-
nal- og moderniseringsepartementet har gitt støtte til plan-
samarbeidet. Det har vært gjennomført to møter i 2014.

Stiftelsen VA/Miljøblader: Etablert i 1996 på initiativ fra NKF og 
Norsk Vann. Det er til nå utarbeidet 110 normgivende bygg-
detaljblader (VA/Miljø-blad) innen VA- og miljøområdet. 

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening: NKF var represen-
tert i forenings arbeid med å lage bransjestandarder for Sanitær-
abonnement, Ferdigmelding av sanitæranlegg og Registrering 
av vannmåler. Arbeidet ble sluttført i 2014.

Hederstegn: Fredrik Horjen, Jørn Gjennestad og Erling Malm 
ble tildelt NKFs hederstegn, for frivillig innsats innsats for 
 foreningen gjennom mange år, som går langt ut over det en 
kan forvente av tillitsvalgte.

Reisestipend: AquariÅs, linjeforeningen for vann- og miljø-
teknikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, ble 
tildelt et reisestipend på kr 50 tusen til sin studietur til London.

Utdanningsfond: NKFs utdanningsfond skal bidra til fi nansiering 
av utdanningssektorens studietilbud på de kommunaltekniske 
fagområdene. Den første avsetningen til fondet ble gjort på 
grunnlag av årsresultatet for 2014.

SAMARBEID MED ANDRE 
ORGANISASJONER NASJONALT
NKF har samarbeidsavtaler med KS/KS Bedrift og Norsk Vann. 
Samarbeidet med KS/KS Bedrift om messen Miljø & Teknikk er 
det mest omfattende, og har pågått i nærmere 50 år. 
NKF har også samarbeid med departementer, direktorater og 
foreninger som arbeider innen foreningens fagfelt. I tillegg er 
NKF representert i styrer, komitéer, råd og utvalg.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
NKF deltar i Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité (NKS), 
i International Federation of Municipal Engineering (IFME) og i 
The Consortium of European Building Control (CEBC). NKF var 
representert på møter i regi av NKS, IFME og CEBC, og på NKFs 
søsterorganisasjoners årsmøter og seminarer i Danmark.
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Borggt. 1, 0650 Oslo. Telefon: 22 04 81 40, nkf@kommunalteknikk.no, www.kommunalteknikk.no, www.nkfnett.no

ÅRSBERETNING
I forbindelse med revisjon av foreningen ble følgende lovpålagte årsberetning utarbeidet: 


