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Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisas-
jon som primært formidler kunnskap innenfor de kommunal-
tekniske fagområdene. Foreningens kjerneområder er bygg og 
eiendom, byggesak, plan og miljø, vann og avløp/infrastruktur i 
grunn, 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.
Visjon: NKF – kunnskapsdeling for et bedre samfunn.
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, egionleder, Ø. M. Fjeld AS
Nestleder  Ann-May Berg, avdelingsingeniør, 
  Vann og avløp, Tromsø kommune
Medlem  Malvin Bjorøy, teknisk sjef, 
  Karmøy 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, pesialrådgiver, BKK

Fagfora og regionalavdelinger
Det meste av foreningens faglige aktiviteter organiseres gjen-
nom 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 infrastruktur: Styreleder Bjørn Egil Olsen, 
   leder samferdsel, Veg, Askøy kommune
• NKF plan og miljø: Styreleder Ståle Undheim, 
  plan- og bygningssjef, Sola kommune
• NKF veg og trafikk: Styreleder Øyvind Hardeland, 
  leder veg vedlikehold, Kvinnherad kommune

Regionalavdelinger:
• NKF Buskerud-Telemark-Vestfold: 
  Styreleder Odd Magne Anderdal, faglig leder, 
  Hemsedal kommune
• NKF Rogaland: Styreleder Svein Håkon Høyvik, 
  prosjektleder, Stavanger kommune
• NKF Hordaland: Styreleder Svein-Arne Langeland, 
  pesialrådgiver, Bergen kommune
• NKF Trøndelag: Styreleder Roar Paulsen, 
  daglig leder, Vianova Trondheim AS

Daglig drift
Ved utgangen av 2015 består administrasjonen av:
Direktør  Torbjørn Vinje
Rådgiver  Aslaug Koksvik
Rådgiver  Kjersti Larsstuen
Rådgiver  Elisabeth Leikanger
Første¬konsulent Andreas Birkeland 
Første¬konsulent Trude K Stølan
Første¬konsulent Sindre Haarr 

AKTIVITETER
Nettverksvirksomhet
NKF driver faglige nettverksgrupper innen områdene bygg og 
eiendom (286 kommuner), byggesak (263 kommuner), vann 
og avløp (22 kommuner), veg og trafikk (134 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 2015 arrangerte NKFs fagfora og regionalavdelinger kurs og 
konferanser med til sammen 2083 deltakere. Temaene var in-
nen bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, vann og avløp /
infrastruktur i grunn, veg og trafikk.

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

Nettsidene
På foreningens hovednettsted kommunalteknikk.no er hoved-
fokus aktuelt og nyheter, og kurs og konferanser. Det sendes 
ut nyhetsbrev fra nettstedet hver uke, og i tillegg innen fago-
mrådene. 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 2700.

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

PROSJEKTER OG NYE TILTAK
NKF byggesak og NKF plan og miljø utga i 2015 to temahefter 
med tilhørende foredrag knyttet til plan- og bygningsloven: 
Folkevalgtopplæring del I plan og prosess og Folkevalgtop-
plæring del II byggesak. 

Eksempelsamlingen med tiltak i eksisterende byggverk ble 
publisert i april. Arbeidet er finansiert av Direktoratet for bygg-
kvalitet (DIBK). Det er etablert en revisjonsgruppe. 
NKF byggesak mottok prosjektstøtte til sin nettverksvirksomhet 
fra DIBK for å starte opp flere grupper, bistå gruppene med 
nytt temastoff, lage nytt informasjonsmateriell og oppgradere 
intranettet.

NKF byggesak utvikler og vedlikeholder informasjonsmateriell 
til kommunene i nettverkene. Så langt er det laget 22 infor-



masjonsark som kommunene bruker i saksbehandling og til 
opplæring. 

NKF bygg og eiendom har også i 2015 arbeidet med å heve 
kompetansen innen bygg-, anlegg- og eiendomsanskaffelser 
(BAE-anskaffelser) i kommunene generelt. I løpet av året har fo-
rumet, i samarbeid med Difi og EBA, gjennomført to nasjonale 
konferanser: OPS et innovativt valg?, og Bygg- og anleggsan-
skaffelser 2015, som nå er etablert som et årlig arrangement. 

KOSTRA-rapportering for kommunal eiendomsdrift: Pros-
jektet er et samarbeid mellom NKF bygg og eiendom og KS, 
og støttes av DiBK. Mål: Etablering av lik konteringspraksis, 
forbedring av konterings-mal for KOSTRA, mal for årlig rap-
portering av ressursforbruk fra eiendomsområdet. NKF har fått 
støtte fra DiBK til å gjennomføre en revidering av tjenesteanal-
ysen i samarbeid med KS. I 2015 har KS og NKF gjennomført 
prosjekt i to grupper: 7 Vestfoldfoldkommuner og 7 kommuner 
rundt Mjøsa. Det er utarbeidet tjenesteanalyse for 30 kommun-
er. Prosjektet videreføres i 2016 med to nye grupper.
Eier- og forvalterforum for byggkvalitet (byggherreforum) v/
DiBK samler de største eier- og forvalterorganisasjonene i 
Norge. Mål: Forenkling av regelverk (TEK 15, Rehab-TEK etc.). 
NKF bygg og eiendom er representert v/styreleder.

Internkontrollsystemet IK-Bygg samler alt regelverk om bygg 
på ett sted. Verktøyet effektiviserer arbeidet med å kartlegge 
og synliggjøre byggets tilstand og skaderisiko. Det er eien-
domsforvalterens verktøy for å kommunisere byggets tilstand 
med brukere, eier og tilsynsmyndigheter. Tilsynsmyndighetene 
bidrar aktivt til å revidere og oppdatere IK-bygg på gjeldende 
lovverk, i tillegg til et eget brukerutvalg som bidrar med innspill 
til forbedringer. 120 kommuner abonnerer på IK-bygg, og nær 
10.000 bygg er registrert. I løpet av 2015 er IK-Bygg forbedret 
og videreutviklet på en rekke områder. NKF bygg og eiendom 
har, med støtte fra DiBK, utviklet et tilstandsbarometer basert 
på IK-byggs database med ca. 10.000 kommunale bolig- og 
formålsbygg. Dette er Norges første og eneste oversikt over 
tilstanden på kommunale bygg. Tilstandsbarometeret lanseres i 
januar 2016.

NKF infrastruktur deltar i en arbeidsgruppe i regi av Norsk vann 
som jobber med vann og avløp i kommunal arealplanlegging.
NKF infrastruktur har etablert kontakt med Graveklubben 
Bergen hvordan man skal planlegge teknisk infrastruktur i are-
alplanlegging og hvordan dette skal vises i kart. 

Vegjusdatabasen vegjus.no er utviklet av NKF veg og trafikk 
i samarbeid med Vegforum for byer og tettsteder. vegjus.no 
lanseres på nyåret 2016. 

NKF veg og trafikk har deltatt i en arbeidsgruppe for utarbei-
delse av forslag til Veileder ledninger i kommunale veger.

STIPEND OG FOND
NKFs reise- og utdanningsstipend deles ut til en/flere personer 
som tar utdannelse med relevans innen de kommunaltekniske 
fagområdene. Det ble ikke delt ut midler i 2015.
NKFs utdanningsfond skal bidra til finansiering av utdanningsse-
ktorens studietilbud på de kommunaltekniske fagområdene. 
Det er foreløpig ikke inngått noen avtaler.
NKFs utviklingsfond skal bidra til å finansiere gjennomføringen 
av prosjekter og tiltak som faller utenfor rammen av de årlige 
aktivitetsplanene. Den første avsetningen skjer med grunnlag i 
regnskapet for 2015. 
 

SAMARBEID NASJONALT
NKF har samarbeidsavtaler med blant annet Direktoratet for 
forvaltning og IKT, Direktoratet for byggkvalitet, KS/KS Bedrift, 
Norsk Vann og Vegforum for byer og tettsteder. 
NKF bygg og eiendom deltar i flere av Standard Norges 
komitéer: SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser, SN/K 355 Prøvedrift av 
tekniske anlegg i bygg, Revisjon av NS 3435 Livssykluskostnader 
for byggverk – Prinsipper og klassifikasjon, Revisjon av NS 3456: 
Dokumentasjon av FDVU for byggverk, SN/K 360 OPS-kontrak-
ter for bygg, SN/K 361 Samspillkontrakter.

INTERNASJONALT SAMARBEID
NKF hovedstyret deltar i Nordisk Kommunalteknisk Samarbeid-
skomité (NKS), og i International Federation of Municipal Engi-
neering (IFME). Foreningen var representert på IFMEs verden-
skongress på New Zealand 4.-6. juni, og holdt en presentasjon 
innen bygg og eiendom, og to innen plan og miljø. 
NKF byggesak deltar i The Consortium of European Building 
Control (CEBC). NKF plan og miljø deltar i Nordisk plansamar-
beid. NKF veg og trafikk deltar i Nordisk vegforum.

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn !



Borggt. 1, 0650 Oslo. Telefon: 22 04 81 40, nkf@kommunalteknikk.no, www.kommunalteknikk.no, www.nkfnett.no


