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utleiepumper

3 gode grunner til å leie fra 
Xylem i ditt neste prosjekt:

Lønnsomhet
–  Konkurransedyktige leiepriser
–  Mindre krav til egenkapital og  
 investeringer i prosjekt-
 gjennomføringen

Fleksibilitet
– Vi finner en pumpe som passer ditt behov
– Om behovet endres bytter vi til en ny!

Sikkerhet
– Pumpene er i førsteklasses stand og 
 tilhører varemerkene Flygt og Godwin
– Vårt landsdekkende serviceapparat
 sikrer problemfri drift og  rask service
– 9 filialer i Norge
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Mono Munchere “spiser” dine pumpe-problemer

www.axflow.no   tel. 22 73 67 00   
axflow@axflow.no

• Knuser/maler, skjærer/klipper, 
river og blander fiber, filler og 
fremmedlegemer 

• Lavt strømforbruk, høy virknings-
grad og meget stillegående
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Ole Johan Krogh
styreleder hovedstyret

NKF i endring

Vi har nå lagt bak oss messa Miljø og Teknikk 2016, Kommunaltekniske fagdager og års-

møtet i NKF. Erfaringene fra å kombinere disse arrangementene er nå under evaluering og 

jeg er spent på resultatene.  Allerede nå kan jeg vel si at jeg hadde noe større forventnin-

ger til synergieffektene enn det vi fikk mht oppslutning.  Samtidig må jeg legge til at de 

som møtte opp fikk stort faglig og sosialt utbytte av arrangementene. Flertallet av utstil-

lerne på messa virket også fornøyde da jeg tok en runde siste dagen. 

Det var knyttet ekstra spenning til årsmøtet  i NKF i år både mht valget til hovedstyre,   for-

slag om nedleggelse av regionalavdelingene og framtidig organisering  av NKF.  Det ble 

derfor brukt ekstra tid  på å forberede årsmøtet. Vi fikk på plass et meget bra hovedstyre 

som både ivaretar kontinuiteten og nye krefter inn. Jeg har stor tro på at hovedstyret skal 

manøvrere NKF gjennom de neste to årene på en stødig måte som vil være preget av store 

endringer. 

Endringene er først og fremst knyttet til at NKF opptrer i et «marked» som er  mer kre-

vende framover. Kommunereformen vil påvirke oss som organisasjon og så langt har vi 

lykkes med nettverkssatsingen  vår.  Jeg har stor tro på at nettverkene  er så robuste at 

disse vil stå seg godt ved kommunesammenslåinger. Videre vil nettverksbyggingen være 

avgjørende for å sikre nye medlemmer når regionalavdelingene nå er avviklet.  

Som jeg sa på årsmøtet var det på mange måter en trist dag idet årsmøtet besluttet å 

legge ned regionalavdelingene.  Det var jo i lokalavdelingene det hele startet i sin tid. 

Samtidig hadde vi bare igjen 3 aktive regionalavdelinger og NKF må evne å fornye seg 

skal vi overleve framover. Jeg er overbevist om at dette tross alt var en riktig beslutning. 

Det er nå viktig å fange opp ressurspersonene fra de nedlagte regionalavdelingene til 

øvrige verv i NKF. 

På kurs- og konferansefronten er det fortsatt tøff konkurranse og NKF må framstå som en 

profesjonell kursholder. Her har administrasjonen gjort et kjempeløft og jeg får mange 

gode tilbakemeldinger på våre arrangementer. Vi må fortsette å fylle disse med faglig og 

sosialt godt innhold der våre tillitsvalgte må bidra aktivt.  Dette er en av våre viktige inn-

tektskilder som igjen legger grunnlaget for øvrig aktivitet som ikke gir inntjening. 

Jeg ser fram til å lose NKF gjennom en spennende periode sammen med det nye hoved-

styret, øvrige tillitsvalgte  og administrasjonen.   

Ønsker med dette alle en riktig god og avslappende sommer!



Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA

Ahlsell er landets største fullsortimentsgrossist, med et unikt 
produktutvalg innen VVS, VA, Elektro, i tillegg til Verktøy, maskiner 
og verneutstyr. Som kunde hos oss trenger du med andre ord bare 
å forholde deg til én leverandør.

ahlsell.no

God sommer!
Annonser_ArcticEntrepreneur.indd   2 10.06.2015   11:42:39
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AktuELt

– Vi ønsker sterke lokalsamfunn og 
levende lokaldemokratier der makt 
og ansvar ligger nært dem beslut-
ningene angår. Derfor foreslår vi å 
flytte flere oppgaver til sterke vel-
ferdskommuner, sier kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore 
Sanner. I dag sendes forslag til nye 
oppgaver til større kommuner på 
høring.

– Vi er i rute med arbeidet med å 
gi kommunene flere oppgaver. I 
Norge har kommunene mye ansvar 
både for viktige velferdstjenester 
og utvikling av lokalsamfunnet. Det 
bidrar til et levende lokaldemokrati, 
sier Sanner. Høringsnotatet inne-
holder lov- og forskriftsendringer 
knyttet til oppgaver som skal over-
føres til kommunene. Kommunene 
vil få flere oppgaver blant annet 
innenfor helse- og velferdstjenester 
og lokal utvikling.

– Vi vil skape gode lokalsamfunn og 
gi innbyggerne bedre tjenester. Inn-
byggerne får best hjelp når kommu-
nene kan se helheten i behovet, sier 
Sanner. Høringsnotatet følger opp 
forslaget om å overføre ansvaret for 
kollektivtransporten til de største 
kommunene under bestemte forut-
setninger.

– Storbyområdene våre er i vekst 
og har noen spesielle utfordringer, 
men også store muligheter. Vi vil gi 
dem verktøy til å skape bedre byer 

for innbyggerne, samtidig som vi 
skal sørge for at innbyggerne i kom-
munene utenfor storbyene får et 
likeverdig tilbud, sier Sanner.

Forslag til lov- og forskriftsendringer 
som sendes på høring
Velferd
•  Det boligsosiale området – til-

skudd til etablering i egen bolig 
og tilskudd til tilpasning av bolig

Lokal utvikling
•  Tilskudd til nærings- og miljøtil-

tak skogbruket
•  Tilskudd til tiltak i beiteområder
•  Enkelte oppgaver etter forurens-

ningsloven
•  Vilt- og innlandsfiskeforvaltning

Andre oppgaver
•  Vigsler som i dag utføres av nota-

rius publicus
•  Andre oppgaver som er lagt til 

notarius publicus
•  Idrettsfunksjonell forhåndsgod-

kjenning av svømmeanlegg

Annet
•  Kollektivtransport (kun til de stør-

ste kommunene under bestemte 
forutsetninger)

Oppgaver som håndteres i andre 
løp
Velferd
•  Basishjelpemidler
•  Reformarbeid knyttet til pleiepen-

ger, hjelpestønad og omsorgs-
lønn

•  Forsøk med varig tilrettelagt 
arbeid (VTA)

•  Oppgave- og finansieringsansvar 
i barnevernet

•  Tannhelsetjenesten 
•  Oppgaver på rehabiliteringsom-

rådet
•  Finansieringsansvar for pasient-

transport
•  Forsøk med distriktspsykiatriske 

sentre (DPS)

Lokal utvikling
•  Forenkling av utmarksforvaltning
•  Forenklinger innen plandelen av 

plan- og bygningsloven
•  Forvaltning av verneområder
•  Motorferdsel i utmark
•  Vannscooterregelverket
•  Tilskudd til verdensarvområdene 

og utvalgte kulturlandskap jord-
bruket

•  Konsesjonsbehandling av små-
kraftverk

•  Lokal nærings- og samfunnsut-
vikling

Andre oppgaver   
•  Ansvarsfordelingen mellom for-

valtningsnivåene for det offent-
lige vegnettet

•  Sekretariat for forliksrådet

Kilde: regjeringen.no

Nye oppgaver til større kommuner
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Fylkesmannen i Vestfold har saman 
med Larvik kommune utvikla eit 
introduksjonskurs om klimatilpas-
sing som andre fylke og kommunar 
enkelt kan ta i bruk. Kurset blei utvi-
kla i eit pilotprosjekt og er støtta av 
Miljødirektoratet.

- Kommunane må tilpasse seg til eit 
varmare og våtare klima. Vår rolle 
er å sørgje for oppdatert kunnskap 
om klimaendringane og konsekven-
sane av desse i Noreg, og å leggje 
til rette for auka kompetanse om 
klimatilpassing i kommunane, seier 
Ellen Hambro, direktør for Miljødi-
rektoratet. 

Kompetanseheving på klimatilpas-
sing i kommunane var målet for 
pilotprosjektet i Vestfold.

Alle skal med
Klimaendringar har tyding for 
mange fagområde i kommunane. 
Formålet med kurset var å bidra til 
at dei ulike fagmiljøa fekk ei felles 
forståing av korleis klimaendringar 
påverkar kommunen sine oppgåver, 
og kor viktig det er å jobbe saman 
om å tilpasse kommunen til desse 
endringane.

Fylkesmannen og Larvik kommune 
bestemde seg for å lage ein «start-
pakke» for kommunalt klimatilpas-
singsarbeid. På den måten ville 
dei sikre seg at ingen av kursdel-
takarane, som representerte ulike 
ansvarsområde i kommunen, «datt 

av» frå start på grunn av manglande 
forkunnskap om tema.

Kurset blei laga for alle kommu-
nane i fylket. Målgruppa for kurset 
var brei og omfatta kommunale 
saksbehandlarar innanfor ei rekkje 
fagområde. Det var også stor fagleg 
breidde, og for kvart tema blei den 
juridiske aspekten integrert.
Eit viktig mål for kurset var at del-
takarane skulle forstå aspektar ved 
klimatilpassing utover eige fag-
felt, og sjå samanhengane mellom 
eigne og andre sine ansvarsområde 
i kommunen.

Evaluering
Fylkesmannen har summert erfarin-
gane frå kurset i ein kort rapport.
Kursdeltakarane gav svært gode 
tilbakemeldingar på spørsmål om 
innhaldet var nyttig, om det dekket 
behovet for kompetanse om klima-
tilpassing i den enkelte sin kom-
mune, og om kurset har gitt betre 
tverrfagleg forståing og samhand-
ling om klimatilpassing.

– Evalueringa frå deltakarane gir 
oss nyttige innspel til kva kommu-
nane treng for å gjere ein god jobb 
med klimatilpassing, og ikkje minst 
kor viktig det er å jobbe tverrfagleg, 
seier Ellen
Hambro.

Relevant for andre
Kursa «Vær smart» er laga for kom-
munane i Vestfold. Tema som fekk 

størst merksemd var derfor til ein 
viss grad tilpassa klimautfordrin-
gane der. I Vestfold er for eksem-
pel fjellskred og snøskred ikkje så 
relevant, mens leirskred og urban 
handtering av overvatn kan by på 
store utfordringar.

Ifølgje prosjektgruppa kan kurspak-
ken «Vær smart» lett omarbeidast 
og gjerast relevant for fylke og kom-
munar med andre klimautfordrin-
gar.
– Dette kurset vil vere eit bidrag i 
arbeidet vårt med å hjelpe fylke og 
kommunar med å auke kompetan-
sen på klimatilpassing. Vi skal sjå 
på moglegheita for å gjenbruke kur-
set, seier Ellen Hambro.

Kilde: Miljødirektoratet

Vestfold-kommunar blir kursa i klimatilpassing
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Helse- og Omsorgsdepartementet 
(HOD) har sendt ut et utkast til nye 
forskrifter omkring drikkevannskvali-
tet og drikkevannsforsyning.

OVAL har også fått utkastet til gjen-
nomsyn og kommentar etter at Oval 
og HOD i november møttes for å dis-
kutere hvordan Oval på beste måte 
kan trekkes inn i prosessen rundt 
vann og vannforsyning. Oval er derfor 
blant de instanser som nå får anled-
ning til å kommentere HODs arbeid 
omkring nye forskrifter.

I Oval er vi svært positive til HODs 
arbeid med forslagene om ny for-
skrift, sier Torbjørn L. Vik i OVAL.

– Vi mener at en ny forskrift med 
tydeligere ansvarsfordeling mellom 
offentlige etater er nødvendig for å 
sikre en trygg og driftssikker drikke-
vannsforsyning til landets innbyggere 
og næringsliv.

Oval arbeider for å sette fokus på 
hvordan tilstanden er på norske 
vann- og avløpsledningsnett. Dette 
for å sikre at denne livsviktige infra-

strukturen forvaltes, driftes og ved-
likeholdes forsvarlig. Oval er særlig 
tilfreds med at det også på nasjonalt 
administrativt og politisk nivå tas 
grep for å sikre kvaliteten, ikke bare 
på drikkevannet som produkt, men 
også leverings-systemene for disse.

I kommentarene til forskriftene peker 
Oval på en del viktige fokusområ-
der for å sikre best mulig tilstand på 
vannforsynings- systemet og fremhe-
ver en del elementer som ikke er tatt 
med i høringsnotatet, men som abso-
lutt bør rapporteres fra kommunene 
til SSB/KOSTRA, så som:

•  lekkasjegrad oppgitt i prosent og/
eller liter per sekund (l/s) og per 
kilometer ledningsnett

•  antall ledningsbrudd per km led-
ning og per år

•  planlagt og ikke planlagte driftsav-
brudd i prosent av tiden i løpet av et år

•  og fornying/rehabilitering som prosent 
av total lednings lengde siste år.

Oval viser til utkast til ny § 17 Led-
ningsnett og internt forde-lingsnett. 
Oval er spesielt tilfreds med at utkas-

tet til ny forskrift tydeliggjør vann-
verkseier og eier av internt fordelings-
nett sitt ansvar for å sikre mest mulig 
lekkasjetette ledningsnett og holde 
dette i tilfredsstillende stand. Oval 
mener det er posi-tivt at det må leg-
ges planer for hvordan ledningsnettet 
skal vedlikeholdes, men mener det 
bør tas med at selve nettet også må 
videreutvikles. Paragrafen bør likele-
des si noe om tilsyn av ledningsnett 
og hvordan dette skal organiseres av 
nasjonal myndighet.

Oval mener videre at det bør leg-
ges inn en tilføyelse som gir vann-
verkseier plikt å påse at status for 
ledningsnettets tilstand innrapporte-
res årlig, noe som også er viktig infor-
masjon for nasjonal myndighet for å 
få nødvendig overblikk over lednings-
nettets standard.

Dessuten bør det etter Ovals mening 
tydeliggjøres hva som betraktes som 
en nasjonal minstestandard for kvali-
tet på led-ningsnettet.

Kilde: ovalinfo

Ny forskrift 
om drikkevann og vannforsyning

ATG UV-SYSTEM
KLART VANN AS    Tlf: 47 65 66 00    post@klart-vann.no    www.klart-vann.no

FILTERMEDIA

1 m3/t til over 5000 m3/t / aggregat



Fagkonferansen 2016
mandag 29. - onsdag 31. august
DFDS tur-retur København

Vi utvider det faglige tilbudet med seksjoner fra 3 fagområder

NKF byggesak 
NKF plan og miljø
NKF infrastruktur

Det kan bli rift om plassene, meld deg på nå!

Program og påmelding: kommunalteknikk.no

Oslo - København, en fantastisk opplevelse i august
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Som medlem i byggesaksnettverk har 
din kommune tilgang på alle disse 
hjelpemidlene som er utviklet av 
NKF byggesak. Mange kjenner nok 
til veiledningsbladene/informasjons-
arkene som DiBK har lagt ut på sin 
hjemmeside. Arkene er laget av Norsk 
Kommunalteknisk Forening (NKF). I 
samarbeid med Direktoratet for bygg-
kvalitet er samtlige oppdatert i hen-
hold til de nye reglene som trådte i 
kraft 1. juli 2015 og 1. januar 2016.

Informasjonsark
Arkene har tidligere vært forbeholdt 
medlemmer i NKF og har blitt delt ut 
på servicetorget eller nettsiden til 
kommunen. Nå har Direktoratet for 
byggekvalitet frikjøpt 12 av disse 
informasjonsbladene i pdf-format i ett 
år. De er dermed tilgjengelige for lan-
dets kommuner og for den som skal 
bygge. De kommunene som deltar i 
nettverksamarbeid gjennom NKF har i 
tillegg tilgang til ytterligere 10 veiled-
ningsark, hvor alle er i word-format. 
Det betyr at kommunen kan sette på 
eget kommunevåpen og tilpasse gra-
fisk design og tekst om ønskelig. 

Informasjonsarkene finnes både på 
bokmål og nynorsk. Samtlige er opp-
datert 1. januar 2016. 

•  Hva må være i orden for at du skal 
kunne bygge garasje eller små til-
bygg uten å søke? 

•  Forstøtningsmur 
•  Garasje, bod og lignende 
•  Tilbygg til bolig 
•  Gjerde og levegg 
•  Veranda, balkong og terrasse 
•  Byggeplaner: Hva er unntatt og hva 

må du søke om? 
•  Bygge selv: Mindre byggearbeid på 

bebygd eiendom 
•  Situasjonsplan: Hva er en situa-

sjonsplan og hvordan skal den 
utformes? 

•  Tegninger: Når må du legge ved 
tegninger i byggesøknaden og 
hvordan skal de utformes? 

•  Nabovarsel – innhold og varslings-
måter 

•  Dispensasjon: Hva er dispensasjon 
og hvordan søker du om å få dis-
pensasjon? 

•  Bruksendring
•  Piper og ildsteder
•  Skilt og reklame
•  Større bygg
•  Veiledning for etablering av fami-

liebarnehage
•  Forhåndskonferanse
•  Driftsbygninger i landbruket
•  Enebolig og fritidsbolig
•  Etablering av ny leilighet i eksiste-

rende bygg
•  Fasadeendring

Flere nye er under arbeidet. Det første 
som kommer etter sommeren er: Fra-
deling for opprettelse av ny eiendom.

Temastoff 
Nettverksgruppene får også tilgang 
på temastoff. En temapakke består 
som regel av en generell faglig del, 
maler som kan tas inn i sak/arkiv-
systemet, sjekklister og rutiner samt 
en PowerPoint presentasjon som kan 
brukes til opplæring på nettverks-
samlinger eller opplæring generelt. 

• Bygging i strandsonen
• Naturmangfoldloven
• Estetikk
• Byggavfall
• Spikertelt
• Skilt og reklame
• Selvbygger
• Klagebehandling
• Dispensasjoner
• Universell utforming
• Tidsfrister
• Måleregler
• Mottakskontroll
• Grannelov og grannegjerde
• Ny boenhet i eksisterende bygg
• Overtredelsesgebyr
• Forhåndskonferanse
• Deling av eiendom
•  Bruksendring fra helårsbolig til fri-

tidsbolig
•  Bruksendring fra fritidsbolig til hel-

årsbolig
• Uavhengig kontroll
• Selvkost
• Mindre avløpsanlegg
• Støy

Neste temastoff som blir lagt ut etter 
sommeren er: Asylmottak 

Ett skattkammer 
for byggesaksbehandlere

nKF – kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 
nKF Byggesak har som hovedmål å bidra til kompetansebygging og mest mulig 
lik praksis i kommunene. Det er derfor over flere år utviklet en verktøykasse. Det 
meste av dette er revidert og tilpasset de til enhver tid gjeldene lov og regelverk. 

Av Elisabeth Kynbråten

Styreleder nKF byggesak
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Maler
NKF byggesak har utviklet et sett 
maler som kan tas inn i sak/arkivsys-
temet. 

Malene inneholder standardtekst 
som er generell tekst som er juridisk 
kvalitetssikret. 

•  Anmodning om forhåndskonfe-
ranse 

• Avslag – alle sakstyper 
• Avviksrapport 
• Delegert klagebehandling 
• Generell informasjon om tillatelser
• Ileggelse av overtredelsesgebyr
• Klageadgang bygg og delesak 
• Mottatt klage
• Politisk klagebehandling 
• Pålegg om retting
• Pålegg om sikring 
• Redegjørelse om mulig ulovlighet
• Referat fra forhåndskonferanse
• Sluttkontroll – Ferdigattest
•  Sluttkontroll – Midlertidig bruks-

tillatelse
• Stoppordre 
• Tillatelse 
• Tillatelse – Ett trinn
• Tillatelse – Igangsettingstillatelse
• Tillatelse – Rammetillatelse
• Tillatelse – Søknad uten ansvar
• Tilsynsrapport 
•  Varsel om ileggelse av overtredel-

sesgebyr 
• Varsel om pålegg for retting
• Varsel om pålegg for sikring 
• Varsel om tilsyn

Tiltakslista fra A-Å
Tiltakslista er en alfabetisk oversikt 
over alle typer tiltak. Det fremgår her 
om tiltaket er søknadspliktig med 
eller uten krav til ansvarlige foretak. 
Det er også henvisninger til lov og for-
skrift. Dette er et nyttig hjelpemiddel 
for kommunens servicesenter som 

raskt kan svare kunden på spørsmål 
om søknadsplikt. 

Dersom din kommune ikke deltar i 
nettverksgruppe sammen med andre 
kommuner, kan dere ta kontakt med 
NKF som kan bistå i opprettelse av 
nettverksgruppe. 

Skattkisten eller verktøykassen om 
du vil er tilgjengelig på Intranett i NKF 
byggesak. Du trenger et brukernavn 
og passord for å logge deg inn. Dette 
får du ved å henvende deg til nkf@
kommunalteknikk.no. 

Et lite utsnitt av tiltakslista som består av 13-14 sider

SLA® Barrier Pipe
Barriererør for optimal bekyttelse av drikkevann

bekyttelseskappe i PP eller PEplus
sertifi sert aluminium barrieresjikt
PE 100-RC drikkevannsrør

egeplast nordic as • Tel.: +47 957 546 62 • www.egeplast.no

Fremtidssikre rørsystemer
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Nettverk i NKF byggesak
NKF byggesak organiserer et kompe-
tansenettverk som omfatter svært 
mange kommuner og har erfaringso-
verføring og kompetansebygging som 
mål. Arbeidet i hver gruppe ledes av 
en koordinator eller en nettverks-
sekretær. I de minste nettverksgrup-
pene er det 4-5 kommuner, mens de 
største gruppene kan være flere enn 
10-15 kommuner. Hvert år samler 
vi koordinatorene/sekretærene for 
nettverkene til en samling for å gi 
faglig påfyll og knytte kontakter til 
andre nettverkskoordinatorer til fel-
les glede. Årets samling skal være i 
Sandnes i september. 

En faglig ramme rundt nettverksgrup-
pene legges opp NKF byggesak sen-
tralt som legger ut fagstoff som tas 
opp i gruppene. Nettverket kan kan-
skje best sammenlignes med en stu-
diesirkel. Likheten med studiesirkel 
er også til stede ved at gruppen i stor 
grad må forholde seg til skrevet tekst 
som grunnlag for sine faglige diskusjo-
ner. I byggesak er det nå muligheter 
for gruppene til å ha en betalt sekre-
tær som sikrer arbeidet i nettverks-
gruppene. Kontinuiteten er noe som 
er viktig for nettverksgruppearbeidet. 
Deltakerne blir enige om neste møte, 
tema for neste møte og hvor neste 
møte skal foregå. Deltakerne forplikter 
seg i forhold til de andre i gruppen, og 
for seg selv om hva som skal utføres 
fram til neste møte. Det binder møtene 
sammen og bidrar til å overføre de fag-
lige diskusjonene i møtene til praksis i 
egen kommune. 

Et medlemskap i nettverket gir mulig-
heter for faglig påfyll for arbeid i egen 
kommune, tilgang til temastoff om 

aktuelle problemer og NKF byggesak 
sine forslag til maler for vedtak mm. 
Vi har også utviklet informasjonsark 
som kommunene kan benytte i ser-
vicetorget sitt eller legge ut på sin 
hjemmeside.

Nettverksgruppen skal være en hjelp 
til å drive utvikling på hjemmebane, 
skaff deg derfor aksept fra dine 
ledere om at dette er viktig og skal 
prioriteres!

Nettverksgruppene har tilgang til 
et eget intranett hvor alle temapak-
kene med hjelpemidlene kan hentes 
når det passer for din kommune. Alle 
saksbehandlerne som jobber med 
byggesaker i nettverkskommunene 
kan få tilgang til intranettet.

Dersom du ønsker informasjon om 
nettverksgruppene kan du kontakte 
oss på e-post:kjersti.larsstuen@kom-
munalteknikk.no /mobil 91378442.

NKF byggesak er den ledende foren-
ingen for kommunene i Norge. Vi har 
nettverksgrupper i de aller fleste fyl-
ker og etablerer gjerne nye. 

Du er velkommen til å kontakte oss. 
Du kan se på vår hjemmeside: www.
kommunalteknikk.no for mer infor-
masjon. Dersom du ønsker å ringe 
kontoret er du velkommen til det.

Nettverksbygging innen byggesak
– din kunnskap vår styrke 
– vårt nettverk din styrke

Kjersti Larsstuen, 

rådgiver nKF byggesak

www.ulefos.com

Ipek Agilios dekker alle behov ved inspeksjon i rør fra Ø50 mm - Ø300 mm
Velg mellom 2 ulike Vision Control (VC) styringspaneler.
Aksial- eller sving & drei-kamerahoder er også tilgjengelig.

Bestilling eller spørsmål
Mikko Nilsen • Tlf: 468 300 75 • E-post: mni@ulefos.com

Ipek Agilios
 Et avansert stakekamerasystem for rørinspeksjon

VC50

VC200

• Styringspanel 

  (VC 200 eller VC 50)

• Trommel med stativ

• 90 m glassfiberforsterket

  stakefjær

• AC40 kamerahode

• 2 batterier med lader

Frem til 01.08.16

Fra kr. 149 999,-
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Drensledning

Strupet utløp

Innløp

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS · Hedrum 
Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS 
Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI AS · Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS ·  
Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no

Lokal overvannsdisponering (LOD) 
for boliger, gårdsplasser og mindre områder med tette flater.

• Arealgjerrig og kjøresterk overvannsløsning.

• Innløpet er plassert slik at det «spyler» det strupede utløpet  
 hver gang det regner.

• Slamvolumet hindrer gjentetting av utløpet og  
 partikler i å nå infiltrasjonsarealet.

• Maks videreført vannmengde bestemmes av  
 diameteren på det strupede utløpet.

• Dyp infiltrasjonsløsning er mindre utsatt for frost  
 og redusert infiltrasjonskapasitet.

Fordrøyning- og  
infiltrasjonsanlegg med 
tilkobling til kommunalt 
nett og drensledning for 
lokal infiltrasjon.

Fordrøyning- og  
infiltrasjonsanlegg med 
tilkobling til kommunalt 
nett. Drensledning rundt 
kummen øker tilgjengelig 
infiltrasjonsareal.

Infiltrasjonsanlegg.  
Fordrøyer og tilbakefører 
overvannet lokalt.

Fordrøyningsanlegg 
med tilkobling til  
kommunalt nett.

➊ ➋ ➌ ➍

www.basal.no
Dimensjoneringsprogram 
for beregning av  
fordrøyning- og  
infiltrasjonsanlegg! 

BASAL STORM-SERIEN

basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Enkelthus fordrøy A4 2016.indd   1 14.03.2016   10.20
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Vi befinner oss i fritidsbåtens hjemby, 
eller hvertfall plastbåtens. Det var her 
det hele startet; året er 1953, byen er 
Grimstad og Herbert Waarum sjøset-
ter Norges første plastbåt. Dette har 
gjort skjærgården tilgjengelig for de 

fleste. Lune viker og varme svaberg, 
virker som en magnet på solhungrige 
nordmenn fra alle kanter av landet. 
Grimstad har en stor skjærgård, med 
utallige små holmer og ilandsstig-
ningsplasser for båtfolket. Slik blir 
det søppel av. Dette håndterer Skjær-
gårdstjenesten underlagt Grimstad 
Bydrift/Grimstad kommune med dag-
lige runder i skjærgården med båten 
«Brægen». Syv dager i uken gjen-
nom hele sommeren kjører de rundt 
i Grimstad kommune – fra grensen til 

Lillesand i vest til grensen mot Aren-
dal i øst – og holder skjærgården ren 
og innbydende for turister og fastbo-
ende. 

Kommunalteknikk er invitert med på 
tur for å se hvordan skjærgårdstjenes-
ten opererer. Klokken har just passert 
åtte i det jeg møter opp i Saulebukta 
like ved Oddensenteret i Grimstad 
sentrum. Hans Ivar Stormo fra Grim-
stad bydrift ønsker meg velkommen 
mens vi venter på dagens mannskap; 

På tur med 
Skjærgårdtjenesten
Grillpølser, ketchup, iskald solo, ispinner, potetsalat, engangstallerkener, punkterte 
flytemadrasser og tomme solkremtuber. Hva skjer med søppelet sommerturistene 
og båtfolket etterlater seg i Grimstads skjærgård?

Av Andreas Birkeland

Førstekonsulet nKF 

«Bræger» i Skjærgårdstjenesten drakt. Disse båtene ser du i forskjellige modeller men med lik dekor langs hele kysten.
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de har vært oppe før fuglene og alle-
rede fylt båten en gang. Dagens skip-
per med 37 års fartstid i Grimstad 
kommune er Pål Bach, og dagens 
matros er Dan Audun Jakobsen.

«Grimstad kommune satser på 
turister, så da tømmer vi søppelet 
deres med glede»
Oppsynsmann og skipper, 
Pål Bach

Vi glir ut av havnebassenget og set-
ter kursen mot Ytre Maløya, et 267 
dekar stort område med fortøynings-
brygger, toalett og geiter som holder 
vegetasjonen nede. Her tømmer vi 
rundens første søppeldunker, og hil-
ser på noen av Påls ansatte. Bjelle-
klang kan høres helt inn til sentrum 
i det Pål byr på medbrakt fôr til sine 
firbeinte venner. Geitene er gode å 
ha for å holde vegetasjonen nede, og 
ved å gi de litt ekstra fôr gjør det job-
ben litt lettere å samle dem inn igjen 
når sesongen er slutt – forteller Pål. 
Deretter går turen videre til Hamp-
holmen. Pål forteller søppelet øker år 
for år, i takt med at folk får større og 
større båter, samler de også opp mer 
og hiver det fra seg når det passer. 
Totalt sett synes han folk er flinke til 
å benytte tilbudene de har. Rundt om 
på øyene har Grimstad kommune satt 
ut i underkant av 100 søppeldunker. 
Takket være godt samarbeid med Sel-
skapet for Grimstad Bys Vel som alle-
rede på 60-tallet begynte å kjøpe opp 
skjærgårdseiendommene har det lyk-
kes å sikre allment friluftsliv på disse 
bynære holmene.

Vel tilbake i Saulebukta lastes avfal-

let opp på bil og kjøres videre til mot-
tak. – Det samles inn enorme meng-
der med avfall fra holmene, og samlet 
regner vi ca. 1 tonn daglig, avslutter 
skipper Pål Bach.

Takk for turen, og lykke til med ny 
sesong.

Bakgrunn: Hva er skjærgårdstjenes-
ten? 
Skjærgårdstjenestens primæropp-
gaver er å: Drive renovasjon, vedli-
kehold og skjøtsel av offentlig eide 
friluftsområder langs kysten. Drive 
informasjons- og holdningsskapende 
arbeid rettet mot brukere av skjær-
gården. Drive naturoppsyn integrert i 
tjenesten, etter retningslinjer fra Sta-
tens naturoppsyn samt i noen grad 
å arbeide med tilretteleggingstiltak i 
friluftsområder.

Statens naturoppsyn har som nevnt 
et nasjonalt overordnet ansvar for 
Skjærgårdstjenesten. Dette medfø-
rer tildeling av statlige budsjettmid-
ler, faglige prioriteringer, bidra med 
diverse kompetanse- og informa-
sjonstiltak, samt tildeling av midler 
og bistand til innkjøp av nye arbeids-
båter. Styringssignaler blir knyttet til 
budsjettildelingene, men Direktora-
tet for naturforvaltning (DN)/SNO har 
ikke direkte styringsrett over Skjær-
gårdstjenesten. 

Sørlandet
1972 startet Miljøverndepartementet 
arbeidet med å sikre områder for all-
mennhetens friluftsliv i kystkommu-
nene i Aust-Agder. Gjennom frivillige 
servituttavtaler mellom departemen-
tet og grunneierne gis staten mot et 
vederlag tillatelse til å tilrettelegge 

Skipper og oppsynsmann Pål Bach navigerer med største presis-
jon «Bræger» mellom holmer og skjær i Grimstads skjærgård.

Frisk luft og masse deilig sjøluft. Å få være ute i så fine omgivelser om sommeren må 
kunne kalles en drømmejobb

Forholdsvis billig arbeidskraft. Litt kraftfôr er det som skal til. 
Geitene er viktige for å holde vegetasjonen nede i området. 
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NYHET!

FluidVertic PUR
Mengderegulator for små tette flater 
Standardisert løsning til hyggelig pris

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

NYHET!

områdene for friluftsliv. Grunneierne 
beholder eiendomsretten og kan 
fortsatt bruke områdene på tradisjo-
nelt vis, men med visse begrensnin-
ger. Det lages også en avtale mellom 
staten og den aktuelle kommune om 
gjennomføring av forvaltningsopp-
gaver. Staten dekker 100 prosent av 
disse kostnadene. 

Etter hvert er Skjærgårdsparken 
utvidet både nordover til Kragerø 
og Bamble i Telemark og sørover 
til Vest-Agder. Servituttavtalene for 
friluftsområdene i Skjærgårdspar-
ken forutsetter at staten ved avta-
ler med kommunene tilrettelegger 
områdene for friluftsliv og etablerer 
tilsyn. Direktoratet for naturforvalt-
ning og fylkesmennene i Agder dis-
kuterte etter hvert om båter og per-
sonell i tilsynet for Skjærgårdsparken 
kunne uniformeres på samme måte 
som Skjærgårdstjenesten og inngå i 
denne tjenesten. Dette ble iverksatt 
fra 1996 (brev fra DN datert 10. mai 
1996). Statlige driftsmidler til Skjær-
gårdstjenesten Sørlandet ble utbetalt 
første gang i 1997. Midlene gikk til 
hver av kystkommunene i Aust-Agder, 
som egne driftsenheter (Risør, Tve-
destrand, Arendal, Grimstad og Lil-
lesand) og Kristiansand kommune i 
Vest-Agder. Etter hver har også Søgne 
kommune og Mandal kommune, i 
samarbeid med Lindesnes, kommet 
til. Siste tilvekst er de fire Listerkom-

munene (Lyngdal, Farsund, Kvines-
dal og Flekkefjord). Med bakgrunn 
i avtalene og erfaringene fra Skjær-
gårdsparken, er Skjærgårdstjenesten 
i de to Agderfylkene organisert med 
utgangspunkt i kommunene. Kommu-
nene er arbeidsgivere for de ansatte 
i Skjærgårdstjenesten. Hvert fylke 
er et eget driftsområde, koordinert 
av fylkesmennene. Driftsområdene 
samarbeider også nært med Statens 
naturoppsyn i Agder. Den nyetablerte 
Skjærgårdstjenesten Lister er organi-
sert som er et interkommunalt sam-
arbeid mellom kommunene Lyngdal, 
Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. 
Driftsenhetene leverer hvert år en rap-
port og regnskap over utført arbeid 

og budsjettforslag for neste år til fyl-
kesmannen, som fordeler midlene 
over statsbudsjettet til Skjærgårds-
tjenesten på de ulike driftsenhetene. 
Fylkeskommunene har ansvaret for å 
utarbeide disse forvaltningsplanene, 
som skal godkjennes av fylkesman-
nen. Skjærgårdstjenesten Sørlandet 
har ingen egne styringsorganer. Tje-
nesten blir koordinert av de to fyl-
kesmennene og inngår som en del av 
kommunens virksomhet.

Kilder: Grimstad kommune, 
NIBR: Evaluering av skjærgårds-
tjenesten 2013

Dan Audun Jakobsen i aksjon. Alt er klart for en ny sommerdag med turister.

Ytre Maløya. Populær bukt for barnefamilier
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matavfall er en verdifull 
ressurs. Det vet Purac og 
det erfarer mjøsanlegget 
aS på lillehammer.

Anlegget som ble satt i drift i år 2000 
ble utvidet og oppgradert i 2015. 
Anlegget har i dag kapasitet til å 
behandle 30 000 tonn matavfall. Før 

utvidelsen ble ca. 14 000 tonn mat-
avfall behandlet årlig. Purac som har 
lang erfaring med produksjon av bio-
gass. Oppgaven var blant annet å øke 
kapasiteten, sikre en god og robust 
forbehandling, sørge for høy kvalitet 
og 100 prosent.

Mjøsanlegget AS er et anlegg hvor 
matavfall gjøres om til våtgjødsel, 
kompost og biogass. Matavfallet 
kommer fra 246 000 innbyggere i de 
18 kommunene som eier anlegget via 
interkommunale avfallsselskap, i til-
legg til matavfall fra næringslivet som 
storhusholdninger, dagligvareforret-
ninger, restauranter og hoteller.

Anlegget er et resultat av et økende 
ønske om miljøvennlig behandling av 
avfall på starten av 1990-tallet, blant 
annet opp mot OL på Lillehammer 
i 1994. Miljøverndepartementet ga 
støtte til et pilotprosjekt for behand-
ling av avfall i større sammenheng-
ende områder i Hedmark og Oppland.

Det resulterte i at avfall hos hushold-
ningene ble sortert, deriblant mat. På 
slutten av 90-tallet så en på mulig-
het til å få til en felles behandling 
av matavfall i Mjøsområdet, og Hias 
(Hedmarken), GLØR (Lillehammer og 
Sør- Gudbrandsdalen) og GLT-avfall 
(Gjøvik, Land, Toten) gikk sammen 
om å opprette Mjøsanlegget.

Mjøsanlegget 
en Purac-suksess

Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen

miljø & teknikk 2016

Lezsek Zandura, regional sales manager i Purac presenterte det nye Mjøsanlegget på Miljø & Teknikk-messen torsdag. Anlegget 
produserer biogass til drivstoff og strømproduksjon, gjødsel til ny mat og kompost til ny jord. Foto: Mads Huseby
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Kommunen har:
TS-plan (som er under revisjon disse 
dager ) Hovudplan Veg 2015-24

Vegbilder (senhøstes 2015 ble veiene 
fotografert med 360 gr bilder ) Kom-
munen er med i Vegnettverket i Hor-
daland. Gjennom det har vi fått fel-
les Gravereglement og vi jobber med 
felles vegnorm 

Kommunen er stor i flatevidde med 
kyst- og innlandsklima. Dette gir oss 
utfordringer om vinteren når det reg-

ner i ytre deler og snør i indre deler. 
For å klare vintervedlikeholdet er 
kommunen delt inn i 21 brøyteroder. 
Vi benytter kun kontraktører – mest 
bønder og småentreprenører – med 
eget utstyr. Alle nytter traktorer og 
noen disponerer også snøfres  De 
fleste har ansvar for både brøyting og 
strøing av sin rode. Det nyttes mest 
saltblandet sand til strøing og lite 
rent salt. Kommunens egne mann-
skap med egne traktorer hjelper til i 
ekstraordinære tilfeller.

Hva skjer på kommunevegsektoren 
i Nord-Hordland?
lindås og radøy – en stor og en mindre kommune på strilelandet nord for Bergen. 
Disse to kommunene drøfter sammenslåing. totalt er det 6 kommuner i området 
som drøfter sammenslåing. Hva skjer og hvordan ser disse to kommunene på 
fremtiden?

Av Thorbjørn Pedersen

Senior ingeniør
askøy kommune

Lindås kommune

Antall innbyggere ca 15400 
Areal ca 475 km2 
Lengde kommuneveger ca 217 km
Samtale med Rune Kilen

Vi er 4 stk i adminstrasjonen og har 5 stk ute i felten. Her er driftspersonellet sammen med Rung Kjetil Eikefet samlet foran de 3 nye 
traktorene. Traktorene har hengere og spesialutstyr. I tillegg har vegdriften 1 stk 6 tonns gravemaskin, 1 stk 3 tonns minigraver og 
en liten lastebil. 
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Hva skjer: 
Mange veger er bygde flytende over 
torvmyrer. Dette gir veger med dår-
lig bæreevne. I Lindås som i alle 
nabokommunene, ligger det aktive 
gardsbruk på enden av disse vegene. 
Og vegene tåler ikke dagens tunge 
bilene som benyttes til transport av 
melk, dyrefor, byggevarer og boss. 
I tillegg har vi tømmertransport på 
enkelte veger. Tømmertransporten er 
ofte kortvarig, men svært intens med 
tunge biler og maskiner.

Den nylig vedtatte hovedplanen 
peker på et årlig behov for å ta igjen 
forfall og heving av standarden. Kom-
munens økonomi har vært forholds-
vis romslig pga gode skatteinntekter 
fra oljeindustrien på Mongstad. Der-
med har det vært rom for å investere i 
opprusting av vegnettet og trafikksik-
kerhetstiltak de siste årene. 

Kommunen driver også godt forebyg-
gende trafikksikkerhetsarbeid og har 
egen koordinator til det.
Tilslutt ble vegen valsen. I løpet av den 
varme sesongen 2016 skal det legges et 
et tykt lag med asfalt på toppen. Vi for-
venter at dette vil gi en veg med vesent-
lig bedre bæreevne sier Rune Kilen.

 
Sammenslåing i Nordhordland
Det går nok mot sammenslåing med 
noen av nabokommunene våre. Kan-
skje blir den dobbel så stor i folketall 
som Lindås er i dag. Lindås vil nok 
bli sentral i den nye kommunen med 
Knarvik som regionsenter. Og vi er 
klare til å satse på at den nye kom-
munen skal få samme standard på 
vegnettet som vi har i Lindås. Men 
det blir selvsagt en utfordring å sam-
ordne både mannskap og utstyr så 
noe tid vil det nok ta. 

Vegbilder til stor nytte
I forbindelse med arbeidet med Hovud-

plan Veg ble alle vegene i Lindås foto-
grafert i 2013. Bildene ble blant annet 
brukt til kartlegging av tilstanden på 
vegdekkene, skiltene langs kommu-
nevegene, fartshumper og gangfelt. 
Vegene ble fotografert på nytt seinhøs-
tes 2015 med 360 gr bilder ala «Stre-
etview bilder du finner mange steder. 
Jobben er utført av rådgivningsfirmaet 
Safecontrol og bildene ligger tilgjenge-
lig på en webserver hos firmaet. Bil-
dene er tilgjengelig for alle i kommu-
nen som har nytte av befaring langs 
kommunevegene (teknisk sektor, byg-
gesak, planavdelingen).

I teknisk drift er bildene blant annet 
brukt i saksbehandling for avkjørsler, 
vurdering av dekketilstand og sidea-
real (blant annet vurdering av behov 
for skogrydding). Sammen med bil-
dene og i webgrensesnittet ligger 
det også datainnsamlingsverktøy 
som blir knyttet direkte opp mot den 
nasjonale vegdatabank (NVDB). 

Knusefresen som ble brukt til dypfresing. Monteres på kraftuttaket bak på en stor anleggstraktor.
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Adminstrasjonen består av oss to 
som har ansvaret for all kommunal-
teknikk både drift og utbygging. Vi 
holder til i Rådhuset i kommunesen-
teret Manger.

Kommunen har TS-plan fra 2014. Den 
er med i Vegnettverk Hordaland. Veg-
nettverkets felles Gravereglement og 
felles vegnorm skal innføres. Hva skjer:

Mange av kommunevegene fører 
frem til små bygder. Vegene er bygd 
i perioden 1920-60. De er smale med 
dårlig bæreevne. Det er ennå igjen en 
del gardsdrift i disse bygdene. Det gir 
stor slitasje pga transport av melk, 
dyrefor, tømmer samt utbygging av 
infrastruktur. 

I løpet av en del år er mange veger 

forsterket. Med godt resultat er det 
er benyttet mye geonett til denne 
opprustingen. De siste årene er det 
bevilget en god del midler til legging 
av fast dekke – årlig 1,5 – 2,0 mill kr. 
Dermed er det kun noen få km veg 
som mangler fast dekke. 

Årlig bevilges kr 200.000 til TS-tiltak. 
I år er det planer å opparbeide ca 160 
m fortau til Nordbø delvis finansiert 
med fylkestilskudd. 

Sammenslåing i Nordhordland
De to karene i administrasjonen peker 
på at Radøy er en fattig, liten kom-
mune. Det er på tale med sammenslå-
ing med to eller flere nabokommuner. 
Det kan gi et bedre fagmiljø og bedre 
struktur på driften. Videre kan sam-
menslåing gi mer spesialutstyr og 
økte midler. Men sammenslåingen 
kan føre til større avstander til publi-
kum.

Driftspersonell består av 5 mann som skal dekke både kommuneveger, vann og avløp 
og delvis kommunale bygg. Her står de foran Teknisk stasjon i Manger sentrum. De 
disponerer liten lastebil men leier det meste av spesialutstyr til vegvedlikeholdet. Alt 
vintervedlikeholdet utføres av 4 kontraktører. 

Det er noen bruer på vegnettet vårt. Bildet viser Hellandsneset bru som er rustet opp med nytt rekkverk. Bruen som er bortimot 20 m 
lang, ble i sin tid bygd privat på en veg frem til et gårdsbruk. Senere ble den overtatt av kommunen. Problemet er at bruen ble vel smal 
med nytt godkjent rekkverk. I tillegg er Nordangervågen bru opprustet med nytt rekkverk, og Myking venter bru på opprusting. 

Radøy kommune

Antall innbyggere ca 5000 
Areal 111 km2 
Lengde kommuneveger ca 60 km

Samtale med Tore Rikstad og 
Einar Færø
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www.pamline.no

Norge
5 214 000 innbyggere

41 000 km vannledning
PAM leverer støpejernsrør/deler

Takk for tilliten!

Hvordan kan vi skape et byrom som 
er tilgjengelig for alle?
Det har teolog og forsker Inger Marie 
Lid ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus (HiOA) intervjuet personer med 
funksjonsnedsettelser om i sitt fors-
kningsprosjekt.

Ved å vandre sammen med 14 perso-
ner med syns- og bevegelseshemnin-
ger i offentlige rom, gater og plasser 
i Oslo har Lid undersøkt hvilke barri-
erer de møter.

– Vi trenger kunnskap fra mennesker 
med funksjonsnedsettelser, blant 

annet for å lære mer om hvilke hind-
ringer en fotgjenger som er blind eller 
bruker rullestol, møter. Målet må 
være å skape en menneskevennlig by 
som er tilgjengelig på en likeverdig 
måte for alle, sier Lid til nettavisen 
forskning.no.

Flere av intervjuobjektene sier de 
føler en utrygghet når de skal bevege 
seg i offentlige rom. Lid trekker frem 
fotgjengerne som byens hovedper-
soner og mener at dette bør være 
utgangspunktet for byplanlegging i 
både kommuneplaner og handlings-
planer.

– Faren er at vi reduserer universell 
utforming til tekniske forskrifter. Vi 
må ikke glemme at dette handler om 
menneskers handlingsrom og mulig-
heter for å ta del i arbeidslivet, kultur-
livet og bare det å kunne gå gjennom 
en gate og sette seg ned på en benk, 
sier hun.

Kilde: forskning.no

Byrom som er tilgjengelige for alle
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NKF byggesak, NKF plan og miljø og 
NKF infrastruktur står bak konferan-
sen og kan tilby hele 5 sesjoner å 
velge mellom.

Det er reservert 250 plasser på bå-
ten og dette kan bli et av årets høyde-
punkter innenfor plan, byggesak og 
infrastruktur.

Varierte faglige tema

Byggesak
•   Nye byggeregler – lovendringer fra 

i fjor, erfaringer
•   Ulovlighetsoppfølging

•   Produkttilsyn
•   Fylkesmannens rolle i klagebe-

handlingen
•   Byggesaksbehandling av Asylmot-

tak – Kvalitetskrav

Plan og miljø
•   Fortetting
•   Utomhusplaner
•   Urbanisering i tettsteder.  

Det vil bli relevante case fra små, 
mellomstore og store byer og tettste-
der.  Blant andre kommer Ebba Friis 
Eriksen og Kjersti Gakkestad fra Nit-
tedal kommune for å fortelle om tett-
stedsutvikling i Nittedal.  – Helmer 
Espeland fra Kristiansand kommune 
skal stille «krav til offentlige utearea-
ler».

Infrastruktur
•   Samordning av ledninger i grunnen
•   Kommunal overtakelse av VVA-

anlegg 
•   Lokal overvannsdisponering 
•   Overvann som ressurs 
•   Hvordan kan boss begeistre en hel 

by? – Grønn revolusjon med inno-
vasjon

•   Utbyggingsavtaler 

I tillegg vil det bli kjørt Innføringskurs 
i byggesaksbehandling og Innførings-
kurs I plansakbehandling. Dette går 
som egne sesjoner parallelt med de 
andre sesjonene.

Her er det tema nok og faglig inspira-
sjon for den som er både ny i kommu-
nal plan og byggesak og for den med 
litt mer erfaring som vil fordype seg I 
andre tema.

Årets plan- og byggesakskonferanse
til København utvides med sesjon for infrastruktur

29. august til 31. august arrangeres årets plan og byggesak sin Fagkonferanse til 
København. nytt for i år er at konferansen utvides med en egen sesjon for  
infrastruktur i grunn – Va.

Aslaug Koksvik

nKF byggesak
nKF plan og miljø
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Utflukter i København

Når båten legger til kai i København 
kan vi tilby 3 forskjellig utflukter:

Sykkeltur
En urban sykkeltur hvor vi får se en del 
av de områdene som ligger omkring 
sentrum med særlig fokus på de kvar-
taler hvor Københavnerne selv går for 
å spise, drikke og hygge seg.

Arkitektur
Vi blir hentet i buss på terminalen og 
guidet rundt til arkitektoniske sever-
digheter det er verdt å se.

Omvisning på Carlsberg bryggeri
Vi blir hentet med buss på termina-
len og kjørt til Carlsberg bryggeri for 
omvisning og litt servering.

Målgruppe
Fagkonferansen henvender seg spe-
sielt til kommunale plan- og bygge-
saksbehandlere, veg og VA medar-
beidere, ledere, politikere og ansatte 
i servicetorg/førstelinjetjenesten.

I tillegg vil alle sesjoner være aktu-
elle for private som samarbeider med 
kommunene.

Følelsen av København 

Vi reiser med båten Pearl Seaways, I 
august er dette en herlig opplevelse.

•   Alt og alle er samlet under samme 
tak 

•   Moderne konferanselokaler med 
havutsikt  

•   Den gode kombinasjonen av det 
faglige og det sosiale

Forventninger til konferansen

Vi har spurt styrelederne fra henholdsvis NKF byggesak, NKF plan og miljø og NKF infrastruktur om hvilke forventninger 
de har til årets konferanse.

Elisabeth Kynbråten
Styreleder I NKF byggesak
Haugesund kommune
Byutviklingssjef

«Jeg ser frem til to fine dager sammen 
med fantastiske plan- og byggesak-
medarbeidere fra hele landet. Jeg 
regner med faglig oppdatering, ny 
kunnskap og masse glede, som gir 
energi og motivasjon. Fordi jeg fortje-
ner det.»

Ståle Undheim
Styreleder NKF plan og miljø
Plan og bygningssjef 
i Sola kommune

«Årets fagkonferansen blir høstens 
treffsted, et godt sted å være for faglig 
og tverrfaglig påfyll, bygge nettverk 
og drøfte faglige problemstillingen 
samt nyttig befaring i København.»

Bjørn Egil Olsen
Styreleder NKF infrastruktur
Leder samferdsel 
Askøy kommune

Infrastruktur har en viktig rolle i årene 
som kommer til å skape ett positivt 
engasjement og påvirke de forskjel-
lige sektorene innad i egen kommune 
til å samhandle, dette til beste for 
både innbyggere og brukerne av de 
kommunale tjenestene. 

Vi håper at foredragene vil gi dere 
inspirasjon til å samarbeide med 
andre sektorer i en travel hverdag.
Velkommen til oss.

Vi ser alle frem til årets konferansen!
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•  Plan- og bygningsloven har 
bestemmelser om ulike virkemid-
ler som kan komme til anvendelse 
for å få gjennomført en plan. 

•  Utbyggingsavtaler
•  Ekspropriasjon
•  Refusjon

Særlig i byutviklingsområder vil det 
ofte ved utarbeidelse av ny regule-
ringsplan være nødvendig eller i hvert 
fall en fordel å kunne se bort fra eller 
legge mindre vekt på eksisterende 

eiendomsforhold. Men når en ny plan 
gir anvisninger på en fremtidig utnyt-
telse uavhengig av bestående eierfor-
hold, melder det seg behov for gode 
virkemidler for hvorledes en plan kan 
gjennomføres med hensyn til forde-
ling av arealverdier og felleskostna-
der. 

NKF byggesak arrangerer kurs i utbyg-
gingsavtaler og andre virkemidler for 
å få gjennomført reguleringsplan. 
Gjennomføring av plan kan skje på 
mange måter. Her vil kurset gi innfø-
ring i reglene om utbyggingsavtaler, 
både deres grunnlag i plan, hvordan 
de skal inngås, forholdet til avtale-
friheten, og innholdet av avtalene, f. 
eks. kravet forholdsmessighet i avta-

levilkårene. Nyere utvikling har skapt 
behov for nye modeller som ikke 
omfattes av regelverket, som områ-
demodeller (felles avtaler for flere 
utbyggere), refusjon av merverdiav-
gift mv. 

I tillegg vil andre måter å gjennom-
føre plan bli omtalt, først og fremst 
finansiering av infrastruktur gjennom 
reglene om refusjon. Temaer som 
gjelder tomta og tomteerverv vil også 
bli omtalt, først og fremst ekspropria-
sjon, som brukes aktivt enkelte ste-
der og i enkelte saker, og lite andre 
steder. Muligheter for urbant jord-
skifte vil også bli omtalt. 

I praksis har det imidlertid vist seg at 

Hvordan sikre at planer 
faktisk blir gjennomført?

Av Elisabeth Kynbråten

styreleder nKF byggesak

Kurset inneholder blant annet:
– Hvordan skal man sikre at planer gjennomføres?

– Temaet holdes atskilt fra selve byggesaken

– Grunnlaget er reguleringsplanen

– Planer tar lang tid

– Planer kan bli uaktuelle før de gjennomføres

– Eiendomsverv, bl.a. ekspropriasjon

– Utbyggingsavtaler

– Refusjon for utgifter til vei, vann og avløp

– Andre gjennomføringsmuligheter

– Hvordan fungerer reglene i praksis?

Kurs i Oslo: 

Utbyggingsavtaler og annen 
gjennomføring av plan

Du finner mer informasjon og påmelding på www.kommunalteknikk.no

Onsdag 31. august fra kl 10:15 til kl 16:00

Arrangeres samme dag som vi kommer tilbake fra Fagseninaret i København.  

Benytt anledningen og utnytt dagen. Kurset holdes like ved DFDS terminalen. 

Clarion Collection Hotel Bastion, Oslo
Halv pris for de som deltar på 

Fagkonferansen
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HOLD AV DATOEN ALLEREDE NÅ!

22. - 23. MARS 2017

VMT 
SAMFERDSEL 
VASSKRAFT 
HAVBRUK
     

VI GJENTAR SUKSESSEN 
OG INVITERER TIL NYTT 
360° SYMPOSIUM

www.360.no

så vel partene som kommunen ofte 
har motforestillinger mot å ta i bruk 
spesielt ekspropriasjon og kanskje 
også refusjonsreglene. 

Delvis med dette som bakgrunn er 
bestemmelsene om urbant jordskifte 
i jordskifteloven endret ved lovend-
ring som trådte i kraft 1. jan 2016. 
Det er nå tilstrekkelig at en av grunn-
eierne krever jordskifte om fordeling 
av planskapt netto verdiøkning. For å 
kunne fremsette krav om urbant jord-
skifte, må planmyndigheten ha gitt 
bestemmelse i reguleringsplanen om 
at planskapt verdiøkning skal forde-
les. Det må her fremgå hvilket område 
som skal inngå i jordskifte. Planen må 
være såpass detaljert at det er mulig 
å fastsette arealverdier og kostnader 
ved fellestiltak. I kommuneplan eller 
områdeplan kan det fastsettes hen-
synssoner med krav om felles plan-
legging for flere eiendommer. Til hen-
synssonen kan det knyttes nærmere 
juridisk bindende bestemmelser. For-
delen med en slik hjemmel er at kom-
munen nå kan sikre seg en mer sam-

funnstjenlig utnyttelse av arealene til 
for eksempel byggeformål. 

Det vil bli lagt opp til utveksling av 
erfaring, gjennomgang av problem-
stillinger som kommer opp under 
kurset, og synspunkter på hvordan 
regelverket fungerer i praksis. Et til-
svarende kurs ble kjørt i Haugesund i 
mai 2016. Kurset hadde deltagere fra 
kommunene herunder planavdeling, 
eiendomsavdeling, kommunaltek-
nisk avdeling samt politikere og pri-
vate eiendomsutviklere. Denne blan-
dingen av deltagere gjorde kurset 
ekstra interessant og nyttig. Kurset i 
Oslo kjøres onsdag 31. august. Dette 
er dagen etter den store fagkonferan-
sen for plan, bygg og Infrastruktur. 
Deltagere på fagkonferansen får delta 
for 50% av ordinær kursavgift. 

Tema som vil bli drøftet i løpet av 
kurset: 
–  Hovedtema: Hvordan skal man 

sikre at planer gjennomføres? 
 –  Temaet holdes atskilt fra selve byg-

gesaken

–  Grunnlaget er reguleringsplanen 
–  Planer tar lang tid
–  Planer kan bli uaktuelle før de 

gjennomføres
–  Eiendomsverv, bl.a. ekspropria-

sjon
–  Utbyggingsavtaler
–  Refusjon for utgifter til vei, vann og 

avløp
–  Andre gjennomføringsmuligheter
–  Hvordan fungerer reglene i prak-

sis?

Foreleser: 
Cand.jur. Egil Stabell Rasmussen som 
har jobbet som fagdirektør i KMD hvor 
han hadde ansvaret for endringer i 
plan- og bygningsloven. Han arbeider 
nå med bl.a. tilsvarende problemstil-
linger i Byggenæringens Landsfore-
ning.

Målgruppe:
Kurset tar i første rekke sikte på 
utbyggere og kommuner, men vil 
også være av interesse for andre som 
er involvert i eiendomsutvikling samt 
folkevalgte i kommuner.
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Mål for workshop:
–  Identifisere aktuelle problemstil-

linger for et forskningsprogram om 
drift og vedlikehold av veinett for 
gående og syklende, evt. prioritere 
problemstillinger

–  Drøfte innfallsvinkler og undersø-
kelsesmetoder

Bakgrunn: Temaet er bedre drift og 
vedlikehold for å flere til å gå og sykle 
i byer og tettsteder. Forholdene for 
gående og syklister har betydning for 
å oppnå målsettinger i transportpoli-
tikken, klima- og miljømål og bedre 
folkehelse. Et av hovedmålene i NTP 

2014-23 er at veksten i persontran-
sport i de største byområder skal iva-
retas av kollektivtransport, sykling og 
gåing. Da er det viktig at løsningene 
for syklister og gående fungerer godt 
året rundt. Den nasjonale sykkelstra-
tegien har delmål om at sykkeltrafik-
ken i byer og tettsteder skal dobles, 
og den nasjonale gåstrategien har 
som mål at det skal være attraktivt å 
gå for alle og flere skal gå mer!

Workshopen arrangeres som en del 
av Vegdirektoratets forprosjekt «Hel-
årsdrift og vedlikehold for gående og 
syklister», med formål å identifisere 

FoU-behov og muligheter. Hensikten 
med workshopen er å identifisere 
aktuelle problemstillinger og drøfte 
innfallsvinkler og undersøkelsesme-
toder for et nytt forskningsprogram.

Vi inviterer deltakere fra kommuner, 
vegholdere, entreprenører, trafikan-
ter og aktuelle fagmiljø, for en bred 
drøfting av tema som driftsinnsats for 
optimal standard, ansvar og samar-
beid, driftsmetoder, utstyr, bestilling, 
kontroll og oppfølging av driftstiltak. 
Det blir innlegg som belyser status og 
utfordringer for ulike tema og aktø-
rer, arbeidsstasjoner der vi jobber 

Bedre drift og vedlikehold 
for å få flere til å gå og sykle!
Workshop – 7. september 2016 ved trondheim lufthavn Værnes

Program og påmelding: www.kommunalteknikk.no

2. november, Oslo

SETT AV DATOEN!

Praktisk fagdag

Bygg- og anleggsanskaffelser 2016

l  Mer effektive anskaffelser?

l  Vil nytt regelverk gjøre anskaffelsesprosessen enklere?

l  Hvilken betydning får det for tilbydere innen bygg og anlegg?

gdesign.no
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sammen om ulike problemstillinger, 
og felles oppsummering.

Vi ber dere holde av tidspunktet for 
workshopen! Workshopen avholdes 
i nærheten av Trondheim lufthavn 
Værnes. Tidsrammen vil være slik at 
mange kan reise til og fra workshopen 
samme dag. Det er ikke deltakerav-
gift. Vegdirektoratet dekker utgiftene 
til workshop inkl. lunsj. Mer informa-
sjon med praktiske opplysninger, 
påmelding og program for dagen vil 
bli sendt ut senere. 

For mer informasjon kan dere også 
ta kontakt med:
Liv Øvstedal 
(liv.rakel.ovstedal@vegvesen.no

Bård Nonstad 
(bard.nonstad@vegvesen.no

–  Jeg ønsker å delta på workshop: 
(skriv navn og epost-adresse)

–  Jeg foreslår følgene andre deltakere 
på workshopen: (navn, posisjon 
og evt. epost-adresse på foreslåtte 
deltakere)

–  Jeg har følgende innspill til worksho-
pen: (tema, dokumenter, rapporter, 
annet)
 

På vegne av prosjektgruppa,
Med hilsen Liv Øvstedal
Nasjonal gåstrategi – 
universell utforming

Vil du ha mer penger til 

vedlikehold? 

IK-bygg kartlegger byggets tilstand og skaderisiko 
i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
 
Du kan: 
ü  Enklere rapportere til kommunestyret 
ü  Forebygge skader og uønskede hendelser 
ü  Redusere forsikringspremien 
ü  Holde orden på HMS-krav ved tilsyn 
 
IK-bygg revideres og oppdateres i samarbeid med 
tilsynsmyndighetene. 
 
For bestilling eller prøvetilgang, kontakt oss på 
support@ikbygg.no eller ring 975 30 494. 

ikbygg.no 
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Færder er et navn med lang tradisjon i 
området, og er godt kjent blant annet 
som seilmerke og fyr. Færder ligger i 
Tjøme og er med sin beliggenhet et av 
hovedmerkene til skipsfarten i Oslo-
fjorden. Færder fyr er det fyret i Norge 
med lengst sammenhengende drift. 

Området rundt Færder fyr kan være 
veldig værhardt, og karakteriseres av 

«Den norske los» som et farlig sted 
å være når høststormene setter inn, 
men til motsetning kan det være blikk 
stille og vakkert som bildet over viser, 
bildet er tatt sommeren 2014. 

 
Fyret ble støpt i jern ved Bærums 
verk. Det ble ferdigstilt i 1857 og 
rager 47 meter over havflaten. Selve 
tårnet måler 43 meter og er landets 
nest høyeste støpejernstårn.

Lyset rekker ut hele 19 nautiske mil. 
Fyret er bygd av 18 ringer og innehol-
der 183 trappetrinn opp det 43 meter 
høye tårnet. 

 

Det er flotte fyrboliger her ute. Det 
sies at de ventet med å bygge fyrbo-
liger her til etter de ti første årene for 
å se hvordan havet tok seg til her over 
holmene.

I 1899 ble det skiftet fra oljefyrt lin-
seapparat til roterende lynblinkap-
parat som er i bruk den dag i dag. 
Siden den gang har Færder fyr hatt 
sin karakter med tre blink hvert 30. 
sekund, og siden 1936 har fyret blitt 
drevet av strøm fra egne aggregater.

Kommunreformen
Tjøme og Nøtterøy har gått foran og 
vært tidlig ute I kommunereformen.

Færder Fyr og Færder kommune
når tjøme og nøtterøy slår seg sammen til en kommune. i januar 2018 blir det nye 
navnet Færder kommune.

Aslaug Koksvik

redaktør

Færder fyr sett fra Verdens ende.  Foto: Aslaug Koksvik
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Sammenslåingen av Tjøme og Nøtterøy 
utløser 47 millioner kroner i økono-
miske virkemidler i kommunereformen. 
De to kommunene har tidligere mottatt 
2 millioner kroner for å være tidlig ute 
i reformen og høstet erfaringer som vil 
komme andre kommuner til gode. Kom-
munene får nå 25 millioner kroner for å 
dekke nødvendige engangskostnader 
ved sammenslåingen.

Færder kommune vil være virkelighet 
i januar 2018 – navnet ble enstem-
ming vedtatt av forhandlingsutvalget 
for kommunesammenslåingen. 

Den nye Færder kommune skal sikre: 
•  Øygruppens unike natur og miljø 

gjennom aktivt vern av strandso-
nen, dyrkbar mark, attraktive natur 
og landskapsområder 

•  Aktiv bruk av Færder nasjonalpark for 
å bygge forståelse for kystmiljøets 
betydning for bosetting, rekreasjon, 
turisme og annen næringsutvikling 

•  Aktiv næringspolitikk som i respekt 
for kystkommunens egenart ivare-
tar og skaper nye arbeidsplasser 

•  Utvikling av miljøvennlige og leve-
dyktige lokale sentra 

•  Trygge gang- og sykkelveier i kom-
munen 

•  Opplevelsen av kommunen som en 
attraktiv arbeidsgiver. 

•  Gode folkehelsetjenester med høy 
kvalitet, tilfredsstillende kapasitet 
og som har ansatte med kompe-
tanse som samsvarer med de opp-
gavene som kommunen er satt til å 
løse 

•  God tilrettelegging for frivillighets-
arbeidet 

•  Gode tjenester med bredde, kapa-
sitet og tilstrekkelig distanse for å 
skape objektivitet mellom saksbe-
handlere/folkevalgte og innbyggere 

•  Lokal identitet med nærhet til 
basistjenestene 

•  Effektiv tjenesteproduksjon hvor 
stordriftsfordeler skal benyttes til å 
gi bedre tjenester for innbyggerne 

•  Høy politisk deltakelse med et 
aktivt lokaldemokrati, åpenhet og 
gode medvirkningsprosesser 

Vi ønsker lokalpolitikerne, ansatte og 
innbyggerne lykke til i arbeidet med å 
bygge nye Færder kommune frem mot 
2018.

Foto: Aslaug Koksvik

I land på Færder fyr Foto: Aslaug Koksvik

Foto: Aslaug Koksvik
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Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no

BIODIESEL HVO

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

9400 l dobbelvegg

Multibruker dispenser med 
kortsystem

Ut fra en rapport fra 2008 ble det 
beluttet å bedre drikkevannsvannfor-
holdene. og Lackarebäcks Vattenverk 
ble besluttet utbygd slik at det kunne 
dekke hele byen. Samtidig skulle det 
utstyres med membran for å hindre 
utbrudd av vannbårne sykdommer.

 
Bruk av Ultrafilter
Ultrafilter ble valgt fordi det skiller 
ut/reduserer mikroorganismer og 
dermed isolerer smittekilder. Videre 
fjernes lukt og klorandelen minskes.

 
Ingemar Heidfors gikk detaljert inn 
på egenskaper i ultrafilterteknolo-
gien. Og han viste til misfarging av 
vann som kan oppstå. Han orienterte 
om Lackarebäcks vannverk i Göte-
borg og Kvarnagårdens vannverk i 
Varberg. I Varberg har det blitt jobbet 
med misfarging spesielt, gjennom et 
pilotforsøk med NAnofilter.

Årsaker til misfarging
Mulige årsaker til økt misfarging er 
flere. Klimaendringer, høyere tempe-
raturer, endret nedbørsmønster, min-
dre sur nedbør enn før, overgjødsling 
i jordbruket og økt befolkningstykk i 
noen områder.

Heidfors viste også til samarbeid 
med NOKA i Norge om installasjon 
av Ultrafilter – UF for fargeminsking 
(hygienisk barriere) i Levanger og 
Seljord.

Hvordan bygge et 
moderne 
drikkevannsanlegg
ingemar Heidfors i Purac aB viser til Gøteborg som 
eksempel på en by velfungerende anlegg. lackare-
bäcks drikkevannsanlegg som har vært i drift siden 
2014/2015, og ble offisielt åpnet for kort tid siden.

Pål Stensaas/Jan Vincens Steen

miljø & teknikk 2016

Ingemar Heidfors – Foto: Mads Huseby
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Drifts- og renholdsleder-

konferansen 2016

JOBB SMARTERE
Åpning v/Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21

 25. - 27. oktober 

 Oslo - Kiel med Color Line

Påmelding/mer info: 
www.kommunalteknikk.no

Sikre 

deg plass!

gdesign.no
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NKF ønsker å bedre kunnskap og 
interesse for fagområdet
Daglig forvaltning og drift og vedlike-
hold av overflater, har stor betydning 
for bygningenes økonomi, estetikk, 
inneklima og hygieniske standard. 
De siste 20 årene, med økte helse-
plager relatert til inneklima, frem-
hever betydningen av renholderens 
kompetanse og verdi for samfun-
net. Utviklingen har resultert i nye 
arbeidsmetoder, og økt behov for 
kompetanseheving innen bransjen. 
Riktig renhold skaper godt inneklima, 
og økt trivsel på arbeidsplassen.

Storbyene viser vei, og blant dem er 
Bærum
– Storbynettverket for renhold ble 
startet for et par år siden initiert av 
eiendomsdirektørene og NKF. Nett-
verket og samlingene er blitt en 
svært viktig arena hvor de ansvar-
lige for renholdsenhetene i kommu-
nene kan møtes. Mange av oss har 
svært ulik bakgrunn og kompetanse. 
Nettverket er derfor blitt en viktig 
arena for oss, og vi er allerede blitt 
en svært sammen-spleiset gruppe. 
Vi blir bedre til å kunne se helhetlig, 
og sammenligne renholdstjenestene 
som leveres av kommunene, til tross 
for våre ulikheter av bygg og geografi. 

Ikke minst er det viktig å kunne lære 
av hverandre og dele informasjon.

På spørsmål om nytteverdien svarer 
Nina Røer videre:
– Dette fellesskapet og nettverket 
hadde ikke fungert uten sterk regi 
av NKF´s nettverkssekretær, Harald 
Andersen, som på sin kloke og inklu-
derende måte rettleder oss til å trekke 
i samme retning. Harald innehar vel-
dig stor kunnskap og kjennskap til 
renhold både i kommunal og privat 
sektor, og er også svært kunnskapsrik 
når det gjelder andre områder innen 
kommunene. Dette er viktig kunn-
skap som han deler med oss i nett-
verket. Personlig setter jeg veldig stor 
pris på nettverket, og terskelen for 
å ringe Harald eller en av de andre i 
nettverket er lav. Det er flott å ha med 
seg i en hektisk arbeidshverdag.

Storbymøte i Bergen
Da Storbygruppens renholdnettverk 
avholdt sitt møte i Bergen 10. og 
11. mai, ble vi ønsket velkommen til 

Bergen i et fantastisk sommervær v/
Bjørn Ove Lid, eiendomssjef i Bergen 
kommune.

Tema på nettverksmøte var: 
Renholdsøkonomi: 
–  Hva koster renholder pr time?
–  Hva koster renhold pr m2? 
–  Kvalitet og frekvenser 
–  Benchmarking – sammenligning for 

utvikling, 
–  Omdømmebygging 
Kvalitet:
–  Kvalitetshåndbok – skal vi lage et 

felles utgangspunkt?
–  Kan LCC benyttes for å få gode løs-

ninger og overflater for renholdet?
–  Hva kreves for å få tilrettelegging 

for effektivt renhold? (garderober, 
renholdssoner, hjørner, listverk, 
miljøstasjon, rister ute, osv.) 

Det var gode diskusjoner, og nettver-
ket har forslag og ideer for å lage fel-
les maler og analyser innen temaom-
rådene. 

Befaring i AdO-Arena 
Nettverket var også på befaring på 
AdO Arena, et fantastisk anlegg og et 
besøk som trygt kan anbefales. Bildet 
er tatt på 10-meteren i AdO-Arena.

 
Gruppen besøkte også Hoved-brann-
stasjonen. Her var det spesielt fokus 
på hvordan vi kan bruke LCC til å se 
byggenes gode eventuelt kostnads-
drivende løsninger for renhold. Dette 
er kunnskap som de gjerne deler med 

NKF satser på renhold 

Renholdfaget 

– en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene

norske kommuner inviteres nå til samarbeid i nettverk med fokus på utvikling av 
kommunenes renhold i egenregi, på formålsbygg. nKF bygg og eiendom etablerte 
nettverk allerede i 1994, og 280 kommuner deltar i dag i nettverksgrupper med 
fast sekretær.

Av Harald Andersen og 
Elisabeth Leikanger
rådgiver nKF

Nina Røer, enhetsleder, 
Bærum kommune, Eiendom/Renhold
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andre rennholdsnettverk i NKF-regi, 
og motto: Kunnskapsdeling for et 
bedre samfunn (NKF´s visjon).

NKF ønsker å bidra til effektivisering 
og innovasjon med egne nettverk for 
renhold
Storbyene har hatt eget renholdsnett-
verk med sekretær i et par år allerede, 
og vi bygger videre på erfaringer fra 
dette når vi nå ønsker mer fokus på 
renholdsfaget.

Daglige utfordringene for den som er 
ansvarlig for renholdet:
•  Krav til høyere ytelse
•  Krav om kvalitet på renhold
•  Høyere kostnader
•  Forventet redusert kvadratmeter-

pris

•  Krav til bedre innemiljø
•  Krav til miljømerking og HMS
•  Krav til dokumentasjon
•  Krav til høyere kompetanse
•  Større konkurranse
•  Reduserte budsjetter

Fordeler ved å delta i et NKF-nettverk
Medlemmene får styrket sin posisjon, 
faglige plattform og kompetanse 
innen renholdfaget. Verdifull erfa-
ringsutveksling og litt intern bench-
marking bidrar på sikt til tilnærmet 
lik kvalitet og kostnadsbilde på ren-
hold i kommunal regi. Fagmiljøene 
blir større og bedre, og argumentene 
blir flere og får større tyngde. Kom-
munens administrative og politiske 
ledelse får med dette et bedre faglig 
grunnlag for sine beslutninger. I et 

NKF-nettverk samarbeider kommu-
nene med samme fokus, og de møtes 
på minst 2 samlinger pr år. NKF bidrar 
med dokumentasjon, problemstil-
linger og nettverksledelse, og kom-
munene deltar med fagkunnskap og 
egne utfordringer. Erfaringsutveks-
ling og samarbeid mellom kommuner 
i nettverket gir kunnskap om ulike 
organisasjonsformer, ulike priorite-
ringer og ulike måter å møte dagen og 
fremtidens utfordringer på.

Renholdsnettverk Hedmark og Opp-
land er etablert
25. mai var det oppstartsmøte i Ren-
holdnettverk Hedmark og Oppland 
med Gjøvik kommune som vertskap.

Harald Andersen holdt et engasje-
rende foredrag rundt utvalgte tema, 
og overbeviste samtlige om verdien 
av å møtes.

 
På oppstartsmøtet deltok engasjerte 
renholdsledere og eiendomssjefer fra 
følgende kommuner: Etnedal, Gran, 
Gjøvik, Lillehammer, Løten, Nordre 
Land, Søndre Land, Vester Toten, Østre 
Toten og Stange. I tillegg har Ringsaker 
og Elverum også bekreftet sin delta-
gelse. Vi erklærer herved den nye nett-
verksgruppen som etablert. Vertskaps-
rollen vil etter ønske gå på omgang. 
NKF ønsker lykke til med samarbeidet.

Kontakt Elisabeth Leikanger i NKF der-
som du ønsker å bli med i et renhold-
nettverk.

På kanten av stupet: #jeg tør Foto: H. Andersen.
Pål Mathisen, Sandnes, Amaniel Kidane, Tromsø, Jan Heikki Maurstad, Kristiansand, 
Inger K Klo, Tromsø, Ida Kvammen, Trondheim, Ingvill Arnesen, Bergen, Helene Mollan 
Wehager og Ingrid Grimsmo, Trondheim, og Nina Røer, Bærum. 
Stavanger, Drammen og Fredrikstad deltar også i nettverket.

I Gjøvik skinte sola! Foto: E. Leikanger
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Renhold er ressurskrevende, og kan 
utgjøre mer enn 25 % av FDV-kostna-
dene for en bygning, altså omtrent 
som energikostnadene. Optimalise-
ring av verdikjeden er en forutsetning 
for å møte morgendagens krav til drift. 
Det er alltid et spørsmål om økonomi.

Et primært fokusområde som NKF nå 
ønsker å bistå sine medlemmer med 
er gevinster innen renhold. Sentralt 
vil det være å drifte sin virksomhet 
med en bedre kontroll over kostna-
dene, noe som vil gjøre kommune-
Norge mer konkurransedyktig. Det å 
profesjonalisere og kostnads-effek-
tivisere renholdsleveransen kan gi 
store gevinster. Derfor bør det legges 
til rette for kompetanseutvikling av 
renholdsdivisjonen. 

Vi skal nå stifte bekjentskap med 
en kommune som har satset målret-
tet og oppnådd stor gevinst. Hva har 
de gjort som gir slike oppsiktsvek-
kende resultater?

Ringebu kommune i Oppland pre-
senterer sine suksesskriterier
Her møter vi ledelse som har tatt på 
alvor behovet for endringer, og har 
satset på å få det til.

Resepten har vært å lytte til de ansat-
tes innspill og å øke deres kompe-
tanse på å samarbeide. Prosessen 
har foregått som et tett samarbeid 
mellom driftsledelse, avdelingssjef, 
seksjonsleder og personalsjef. Viljen 
til å tenke nytt – både på utstyrssi-
den, metodikk, kvalitetssystemer og 
innovasjon.

I Ringebu kommune arbeider 18 
renholdere fordelt på 15 årsverk. 
Disse er fordelt på 3 geografisk at-
skilte team som har ulike bygg som 
blant annet: Adm. bygg, skoler, sy-
kehjem/helseinstitusjoner, barneha-

ger og kulturbygg. Ved hver enhet er 
det gruppen som fordeler oppgavene 
seg i mellom innen de ulike byggene. 
Det betyr at det er kollektivet som blir 
målt og som har ansvaret for alle bygg 
innenfor teamet. Dette bidrar til at de 

Gevinst til kommuner som tar «grep» 
for endringsprosesser innen renhold
– Den første av tre artikler hvor vi presenterer kommuner som nå ser resultater i 
egen drift av renhold.

Johnny Haugland

Consulent Partner
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får et eierforhold til den jobben de 
utfører, og lærer dem verdien av godt 
samspill i teamarbeidet.

– Det vi gjorde var først å sette 
fokus på tilpasning av tjenesten slik 
at den kunne møte konkurranse fra 
private aktører. Denne prosessen ble 
kommunisert og bearbeidet ved ren-
holdsavdelingen. 

Prosessen endte opp med tiltak og 
innsparinger som alle i felleskap ville 
prøve ut for å tilpasse seg en eventu-
ell slik situasjon, sier teknisk sjef Jos-
tein Gårderløkken

Når startet dere på endringsproses-
sene?
– Startet i 2009, og vi hentet stor 
«giv» for endringsprosessene (ved / 
etter) overgangen fra bygg-plasserte 
renholdere til renholdsteam i septem-
ber d.å.

Hva var omstendighetene eller 
beveggrunnen til at dere tok tak i 
prosessene?
«Et av problemene våre var misnøye 
i organisasjonen og høyt sykefravær. 
Det var naturlig å se nærmere på 
arbeidsmiljøet og vikarkostnadene, 
hvor vi ønsket å fokusere spesielt 
på arbeidsmiljøet, innleder Solveig 
Berget, renholdsleder i Ringebu kom-
mune.

Hva mener dere er et viktig kriterie 
for suksess?
Tydelig kommunikasjon av utfordrin-
gene med kostnadsbilde og trivsel 
på jobb. Det var også viktig å være 
tydelig på at renholdet kunne løses 
på en annen måte ved å konkurran-
seutsette tjenesten. Dette fikk vel 
alle til å gå i seg selv minst en gang. 
Kunne dette – konkurranseutsetting 
– skje i Gudbrandsdalen?

Hvilke elementer la dere inn i strate-
giplanen?
Fokus på det vi var god på – og det var 
kvalitet og fleksibilitet på de renhol-
deren som var stabile på jobb.

Er forankring viktig?
Ja helt klart – og prosessen ble foran-
kret i administrativ ledelse. Politisk 
ledelse var orientert om endringen, 
presiserer Jostein.

Hva kan nevnes som svært positive 
trender?
– Denne systematiske innsatsen har 
ført til at sykefraværet i hele Avdeling 
for renhold og tekstil sett under ett 
ble redusert fra 13 % i andre kvar-
tal 2011 til 3,1 % i samme kvartal i 
2015. Renhold har hatt en fantastisk 
utvikling.

Hva er utfordringene innenfor dette 
yrket i et sykefraværsperspektiv?
– Å få tilstrekkelig variasjon i arbei-
det i løpet av en arbeidsdag eller en 
arbeidsuke, svarer Solveig Berget 
kontant. 

– Det er også vanskelig å finne al-

ternative arbeidsoppgaver for dem 
som er syke eller reduserte. Det fin-
nes lettere arbeid for eksempel... 
Problemet er at hvis noen får lettere 
oppgaver over tid vil resten av teamet 
få mindre variasjon og tyngre oppga-
ver. Det kan føre til en dominoeffekt 
der andre plutselig står i fare for å bli 
sykemeldt. 

Det er altså mange motstridende 
hensyn å ta.

Dere har innført teamarbeid, hvilke 
fordeler ser dere med team?
– Det at vi jobber i team gjør oss mer 
fleksible, utvikler den enkelte renhol-
der med egenskaper som er viktig i 

DIN BESTE SØKEMOTOR INNEN 
MILJØOVERVÅKING

•	Monteres i skap/container 

•	Måler "alle parametre"

•	Måler direkte eller i    

vannprøve

•	Nettstrøm eller batteri/

solceller 

CHRISTIAN BERNER AS
LEDENDE PARTNER FOR TEKNISKE LØSNINGER 
www.christianberner.no 23 34 84 00

•	Verdier leses/logges 

kontinuerlig

•	Full kommunikasjon via 

4G bredbånd



36 KommunalteKniKK nr. 5-2016

relasjoner med andre. Når teamene i 
tillegg varierer sine arbeidsoppgaver 
gjennom jobbrotasjon og med det 
reduserer statiske bevegelser, skaper 
dette en positiv booster for medarbei-
derne i Renholdsteamet. Det bidrar 
også til at renholdskvaliteten på et 
høyere nivå – en god gevinst å hente 
ut.

Dere har innført kvalitetsstandar-
der – skaper det trygghet? Hva viser 
deres erfaring på dette området?
– Innføring av Norsk Standard for ren-
hold (NS INSTA 800) har også bidratt 
til økt trygghet i arbeidet for renhol-
derne. Vi har definert ulike kvaliteter 
på renhold i henhold til denne stan-
darden. Vi har gått gjennom alle rom 
og definert hvilken kvalitet de ulike 
rom skal ha etter renhold, forklarer 
Renholdsleder Solveig Berget. Toalet-
ter og pasientrom krever naturligvis 
en bedre standard etter renhold enn 
for eksempel en trapp eller korridor. 
Dermed vet alle renholderne hvil-
ken innsats som er forventet på det 
enkelte rom.

Hvordan påvirker endringene pro-
duktiviteten og arbeidsmiljøet?
– Som tidligere nevnt har endrings-
prosessen bidratt til sterkt redusert 
sykefravær, og vi ser her sammen-
heng med trivsel på arbeidsplassen, 
og samarbeidet i team bidrar til større 
produktivitet og mye bedre arbeids-
miljø, sier Solveig Berget.

Innovasjon – hva har dere gjort i en 
slik sammenheng?
– Vi har sett verdien av å investere i 
nye maskiner – og det i en mer total 
sammenheng. Dette har gjort vårt 
renhold mer kostnadseffektivt, og 
ikke minst ivaretar vår viktigste res-
surs – våre servicemedarbeidere(ren
holderne). 

En godt utbygd maskinpark har vir-
kelig gitt sin gevinst, sier den stolte 
renholdsleder.

Hvilke resultater ser dere i fbm ren-
holdsøkonomi?

 
Renholdskostnader:
Totale renholdskostnader kan bereg-
nes ut fra antall årsverk for renhol-
dere, arbeidsledere og andre til-

knyttet renholdsleveransen, samt 
materialkostnader. 
•  Det er viktig å få med alle kostna-

der knyttet til renholdstjenesten. 
•  Totale kostnader er som regel nes-

ten det dobbelte av netto lønns-
kostnader, se Byggforvaltning 
700.211. 

•  Renholdskostnadene kan også 
variere, avhengig av type bygnin-
ger og miljø. 

•  Kostnadene er erfaringsmessig 
vesentlig høyere i sykehus og sko-
ler enn i kontormiljøer, og de er 
også noe høyere i offentlig sektor 
enn i privat sektor.

Kostnadsberegning
•  Hoveddelen av renholdskostna-

dene går med til lønn, sosiale kost-
nader o.l. til renholdere. 

•  Renholdskjemikalier, maskiner og 
utstyr utgjør bare noen få prosent 
av renholdkostnaden. 

•  Derfor er tidsforbruk en viktig fak-
tor ved beregning av renholdskost-
nader. 

– Alle de grep vi har tatt har også 
bidratt til reduksjon av arbeidsstok-
ken – redusert med ca 2,5 årsverk 
– men vi vil presisere at det har vært 
viktig for oss å foreta reduksjonen ved 
naturlig avgang. Vi hadde et budsjett 
for 2015 på 7,3 mill. – og det holdt 
vi oss godt innenfor, avslutter teknisk 
sjef, Jostein Gårderløkken.

En interessant parallell-erfaring 
ved innføring av «Beste Praksis Ren-
hold» i Forsvarsbygg 

Renholdsfunksjonen i Forsvars-
bygg har siden 2002 vært gjennom en 
omfattende omstillingsprosess.

Første del av prosessen ble gjen-
nomført med bistand fra Byggforsk.

Omfattet i utgangspunktet et ren-
holdsareal på mer enn en million 
kvadratmeter som ble rengjort av en 
renholderstab på nærmere 800 per-
soner.

Endring av renholdskostnader et-
ter innføring av «Beste Praksis Ren-
hold» i Forsvarsbygg:

 
Nøkkeltall – tidsforbruk 
Alle rengjøringsoperasjoner kan 
måles i tid. 

Ved beregning av renholdskost-
nader bruker man gjerne nøkkeltall. 

Nøkkeltallet er en funksjon av rengjø-
ringsmetode og rengjøringsobjekt, og 
angir tidsforbruket for arbeidsopera-
sjonen i hundredels minutter (centi-
minutter) per kvadratmeter eller per 
inventarenhet. Tallene er gjennom-
snittstall beregnet på grunnlag av 
nøkkeltall fra flere kilder, blant annet 
renholdsleverandører, renholdskon-
sulenter, kalkulasjonsprogrammer og 
bransjeorganisasjoner

Nøkkeltall – produktivitet/ ytelse
Renholdsproduktivitet måles i ytelse, 
som oppgis i gjennomsnittlig antall 
kvadratmeter rengjort areal per time. 
Ytelser kan beregnes for hver enkelt 
rengjøringsmetode, per romtype, 
eller for hele renholdssystemet eller 
renholdsavtalen. Ytelsen varierer 
avhengig av lokalenes utforming og 
bruksmåte. I nyere kontorlokaler med 
moderne renhold kan ytelsen være 
opp til 450 kvadratmeter i timen. Sko-
ler og barnehager har vanligvis lavere 
ytelse, om lag 180–300 kvadratmeter 
i timen.

Tidsberegninger gir kun eksakt 
renholdstid når man bruker et pro-
grammert renhold som følges helt 
nøyaktig. Ved bruk av kvalitetsbasert 
renholdssystem må man beregne 
renholdstiden ut fra hvilke aktiviteter 
man kan forvente å måtte utføre på 
en gjennomsnittlig arbeidsdag.

Konklusjon
De erfaringene som Ringebu kom-
mune har presentert for oss, bekref-
ter at prosesser som ivaretar medar-
beiderne – gir resultater!

Kostnadseffektiviserende og mo-
derne renholdssystemer, kombinert 
med kompetansebygging, gir god 
økonomi på bunnlinjen og gjør en 
konkurransedyktig. Dette skaper 
motivasjon og godt arbeidsmiljø – en 
stor gevinst!
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Målet er at de samme kontraktsbe-
stemmelsene skal benyttes over hele 
landet. Dette vil gjøre det enklere for 
offentlige oppdragsgivere å anskaffe 
bygge- og anleggsarbeider fra seriøse 
leverandører. En bred oppslutning om 
bestemmelsene og lik praktisering av 
disse er viktig for å sikre seriøsitet i 
bygg og anleggsbransjen! 

Hvilke krav omfattes av seriøsitets-
bestemmelsene?
De anbefalte kontraktsvilkårene inne-
holder krav til lønns- og arbeidsvil-
kår som offentlige oppdragsgivere 
er pliktige å ta inn i sine kontrakter. I 
tillegg er det inntatt anbefalinger om 
bruk av faglært arbeidskraft og krav 
til lærlinger samt krav til sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø (SHA). 

Kontroll med underleverandører
Faren for økonomisk kriminalitet og 
sosial dumping øker der hvor det er 
lange leverandørkjeder. I lange leve-
randørkjeder er det vanskelig å ha 
oversikt over hva som skjer nedover i 
systemet. Dette gjelder for eksempel 
fiktiv fakturering, og det finnes dess-

verre eksempler på at det er mulig å 
få momsrefusjon fra staten som en 
følge av dette! Nedover i leverandør-
kjedene er det erfaringsmessig også 
minst bruk av lærlinger, tariffavtaler 
og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. 

Av den grunn inneholder seriøsitets-
bestemmelsene et krav om at leve-
randøren ikke kan ha flere enn to ledd 
med underleverandører i kjede under. 
Det kreves skriftlig samtykke fra bygg-
herren dersom det skal tillates flere 
ledd med underleverandører. 

I etterkant av lanseringen av seriøsi-
tetsbestemmelsene sendte Nærings- 
og fiskeridepartementet ut forslag 
til en forskriftsbestemmelse om 
begrensning av antall ledd av under-
leverandører i bransjer med særlige 
utfordringer med arbeidslivskrimina-
litet. 

Krav til fagarbeidere og lærlinger
De anbefalte kontraktsbestemmel-
sene inneholder krav om at minimum 
40 prosent av arbeidede timer innen-
for bygg- og anleggsfagene skal utfø-
res av personer med fagbrev, svenne-
brev eller dokumentert fagopplæring 
eller likeverdig utenlandsk fagutdan-
ning. Minst 7 prosent av arbeidede 
timer innen bygg- og anleggsfagene 
samlet skal utføres av lærlinger. Dette 
er krav som er viktige for å sikre god 

kvalitet på leveransene og ikke minst 
for å bidra til utvikling av næringen. 

Når skal seriøsitetsbestemmelsene 
benyttes?
Det anbefales at offentlige oppdrags-
givere bruker bestemmelsene i bygg 
og anleggskontrakter der dette er pro-
porsjonalt. Det er viktig at seriøsitets-
bestemmelsene følges opp når de er 
tatt inn i kontrakten hvis målet om økt 
seriøsitet skal nås, og bestemmel-
sene sikrer derfor at oppdragsgiver 
har adgang til kontroll og revisjon av 
at kravene etterleves.

Du finner seriøsitetsbestemmelsene 
og mer informasjon her: http://www.
anskaffelser.no/verktoy/seriositets-
bestemmelser-bygg-og-anleggskon-
trakter

Hvordan forhindre sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet 
i bygge- og anleggskontrakter? 
– Bruk anbefalte seriøsitetsbestemmelser for bygg og anlegg! 

Fellesforbundet, Bnl, KS og Difi lanserte i november 2015 felles seriøsitets-
bestemmelser for bygg og anlegg. Seriøsitetsbestemmelsene er anbefalinger som 
skal sikre at useriøse leverandører ikke lenger skal slippe til i konkurransen om 
offentlige bygge- og anleggskontrakter. 

Av Anne Cathrine Jacobsen
seniorrådgiver, 
avd. for offentlige anskaffelser, Difi
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Ålesund viste seg fra sin beste side da 
vi 23. mai kunne ønske velkommen 
til Kommunevegdagene 2016. Sola 
skinte og utsikten var upåklagelig da 
godt over 100 deltakere var samlet for 
årets «bli-kjent-treff» 130 meter over 
Ålesund sentrum på restauranten 
Fjellstua. Her ble vi ønsket velkom-
men av Oddvar Kongsvik, leder for 
virksomhet veg, anlegg og park i Åle-
sund kommune, hvor vi blant annet 
fikk høre om historien bak Fjellstua 

og trappene opp, samt utviklingen av 
disse et par år tilbake. 

Det knyttet seg noe spenning til om 
årets konferanse kunne gjennomfø-
res grunnet streik blant organiserte 
hotellansatte. Konferansen kunne 
blitt gjennomført med enkelte end-
ringer, men da streiken ble avblåst 
lørdag 21. mai var nok flere lettet; vi 
slapp telt og nistepakke.

Årets konferanse samlet 120 delta-
kere fra nord til sør, øst til vest. Vi 
hadde også med oss 10 utstillere som 
viste frem sine produkter i utstillings-
området samt presenterte seg selv 
med «speed-foredrag» i plenum. Det 

ble holdt en rekke spennende presen-
tasjoner blant annet innen belysning, 
overvannshåndtering, frisikt og vege-
tasjon, fremtidige utfordringer, gren-
segang mellom PBL og veglov og ikke 
minst flere flotte innlegg hvor vi fikk se 
prosjekter i Ålesund kommune. 

Vi vil benytte anledningen til å takke 
alle deltakere og bidragsytere for to 
flotte dager sammen, og ikke minst 
rette en stor takk til Ålesund kom-
mune for godt samarbeid i forkant av 
årets Kommunevegdager og for deres 
gjestfrihet og bidrag under selve 
arrangementet. 

 Sees i Sarpsborg i 2017! 

Kommunevegdagene 2016
Faglig påfyll, nettverksbygging og ikke minst sosial hygge med likesinnede fra hele 
norge stod på agendaen da årets Kommunevegdager ble avholdt 23. – 25. mai i 
Ålesund.

Av Andreas Birkeland

Førstekonsulet nKF 
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Ålesund og Giske Tunnel- og bruselskap:
Innførte som først i verden elektronisk brikke for innkreving av 
bompenger i 1987.

Jugendbyen Ålesund:
Innen en radius på 550 m ble det bygd ca 350 hus i stilarten 
Art Nouveau i tidsrommet 1904 – 1907. Art Nouveau – verdens 
mest konsentrerte bebyggelse

Ålesund byvåpen – Norges første offisielt godkjente:
Godkjent ved Kongelig resolusjon 1. mars 1898. Tegnet av 
Andreas Bloch (1860 – 1917). En rekke bysegl rundt om er 
eldre, men Ålesund har det eldste byvåpenet.

Første norskproduserte elektriske varmeovn:
Året er 1896. Elektroingeniør Arne Barmann produserte den 
første norske elektriske varmeovn. Ovnen var på 1.500 w. 
Paven beordra innkjøp av ovnen til Vatikanet.

Bestemmelse i bygningsloven, murtvang – Norges første 
bestemmelse:
Bygningsloven fikk gjennom vedtak av 19. mai 1904 en 
bestemmelse om at det bare skulle bygges i mur i sentrale 
deler av byer. Bestemmelsen bygde på bygningsloven av 27. 
juli 1896 og ble utløst av Ålesundsbrannen

Undersjøisk tunnelsamband – verdens lengste og dypeste:
Ålesund og Giske tunnel- og bruselskap åpna i 1987 Verdens 
lengste og dypeste undersjøisk tunnelsamband: Ålesund – 
Ellingsøy 3.481 m lang og 140 m dyp, Ellingsøy – Valderøy 
4.176 m lang og 137 m dyp, og Giske – Godøy 3.835 m lang og 
155 m dyp. Rekorden er senere slått flere ganger.
 
Ålesundstunnelene:
Ålesund og Giske tunnel- og bruselskap åpna i 1987 Verdens 
lengste og dypeste undersjøisk tunnelsamband: Ålesund – 
Ellingsøy 3.481 m lang og 140 m dyp, Ellingsøy – Valderøy 
4.176 m lang og 137 m dyp, og Giske – Godøy 3.835 m lang og 
155 m dyp. Rekorden er senere slått flere ganger.

Fjellstua/Akslafjellet:
En restaurant på vestpynten av byfjellet Aksla, 130 m. o. h., 
418 trappetrinn korteste vei opp. Fjellstua ble bygd i 1903 av 
skomaker Knut Gregorius Lied (1857 – 1937). Den første Fjell-
stua var av tre, rødmalt med kvite lister, solgt i 1916 til Godtem-
plarungdomslaget Symra. Brente i 1934 og ble bygd opp igjen 
i ny fasong og i betong, tegnet av Jens Braaten. Er undertiden 
blitt forandret noen ganger, men fikk si mest iøynefallende for-
andring med påbygget Kuppelen i glass og aluminium i 1985, 
da ny eier firmaet Brødr. Jangaard hadde overtatt. Alkoholfri 
restaurant til ny eier overtok etter Godtemplarungdomslaget 
Symra. Rangerte i 1996 som nummer 4 blant utsiktspunkt i 
Norge med 183.800 besøkende. Bare Holmenkollen i Oslo, 
Fløyen i Bergen og Nordkapp hadde flere. Dalsnibba i Geiran-
ger kom på 5. plass.

6 ting du 
(kanskje) ikke visste om Ålesund:
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PROFILEN

Fagfeltet er interessant, spennende 
og utfordrende

Foto: Andreas Birkeland
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Hvordan ser din arbeidsdag ut?
Arbeidsdagene mine er varierte, og 
består i deltagelse på møter, være 
med i diskusjoner, komme med råd 
mest internt men også eksternt, saks-
behandle enkeltsaker, bistå med eller 
utarbeide små og større saker, mv. 

Hva ser du på som de største utfor-
dringene i framtida for ditt fagfelt?
Samhandling og koordinering internt 
i kommunen er en utfordring. 

Hvordan tilegner du deg ny kompe-
tanse?
Jeg deltar på ulike små og større kurs 
og seminarer, samt ved diskusjoner 
med kollegaer, og ved bruk av bl.a. 
rettsdata, fagbøker, mv. 

Hvorfor valgte du ditt fagfelt?
Fagfeltet er interessant, spennende 
og utfordrende, og ingen dag på job-
ben er lik.

Hva mener du er det viktigste «kom-
munalteknikere» kan gjøre for å 
bidra til et bærekraftig samfunn?
Kommunalteknikere gjør en svært 
viktig jobb med sitt bidrag til offentlig 
infrastruktur som folk flest tar for gitt. 

Hvis du skulle jobbet som noe annet, 
hvilket yrke ville du da valgt?
Ingeniør, med ansvar enten for å pro-
sjektere eller for selve utførelsen. 

Hvordan er forholdet ditt til fagmil-
jøet utenfor arbeidsplassen?
Forholdet mitt til fagmiljøet utenfor 
arbeidsplassen foregår ved å være med 
på kurs/seminarer, ved deltagelse i 
ulike faggrupper og ved styreverv.

Når du tenker deg tilbake, hva burde 
det vært mer av i utdanningen din?
Som utdannet jurist savner jeg mer av 
praktiske oppgaver, samt rollespill. 

Hvem kunne du tenke deg å legge bro-
stein sammen med en dag, og hvorfor?
Nedlegging av brostein overlater jeg 
til andre å ta seg av; det måtte even-
tuelt vært for eget hus eller hytte.

Navn: Iren Meli Lundby

Yrke: Jurist

Stilling: Seniorrådgiver, Asker 
kommune, Kommunalteknisk av-
deling 

Bakgrunn/tidligere 
arbeidserfaring: Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus, Statsbygg, 
Statens bygningstekniske etat, 
Asker kommune, plan- og byg-
ningsavdelingen
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NYtt FRA NkF

KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

Det ble under årsmøtet 20. april 
2016 besluttet å legge ned de 3 
gjenværende regionalavdelinger i 
foreningen. 

Bakgrunn
Regionalavdelingene, eller lokal-
avdelinger som det het da hadde 
sin storhetstid på 80-tallet med 
15 aktive lokallag og stor aktivi-
tet. Denne ble gradvis avtakende 
og resulterte i opprettelse av 
regionalavdelinger hvor enkelte 
fylkeslag slo seg sammen; NKF BTV 
(Buskerud, Telemark, Vestfold), 
NKF Trøndelag (Sør-Trøndelag og 
Nord-Trøndelag), NKF Rogaland og 
NKF Hordaland. 

NKF Hordaland besluttet på sitt 
årsmøte i februar 2016 å legge ned 
sin avdeling, slik at det til slutt stod 

3 avdelinger igjen. Det ble høsten 
2015 satt sammen en arbeids-
gruppe med mandat for kartlegging 
av hvordan regionalavdelingene 
skulle organiseres i fremtiden. 
Denne arbeidsgruppens flertall inn-
stilte til foreningens årsmøte 2016 
at det skulle sprøytes inn mer mid-
ler i regionalsatsingen for å sikre 
opprettelsen av flere avdelinger. 
Det gikk ikke slik. Endelig punktum 
for regionalavdelingene i dagens 
form ble satt på årsmøtet 20. april. 
Flertallet ønsker en strømlinjefor-
met organisering på fagområder, 
hvor man sikrer lokal aktivitet via 
nettverk og ved opprettelse av 
arbeidsgrupper/prosjektgrupper for 
konkrete arrangement. Dette skal 
gjøre organisasjonen mer oversikt-
lig for våre medlemmer, og godt 
rustet for 109 nye år. 

Takk for innsatsen
Vi vil benytte anledningen til å gi 
honnør til de tillitsvalgte som har 
lagt ned en stor innsats i å opp-
rettholde lokale arrangement; slik 
som vår-og høstkonferansene i 
Rogaland, Årsmøtekonferansen 
i Trøndelag, vegjuskonferansen i 
Hordaland, og drift/renhold/VA-
seminar på Kielbåten i regi av NKF 
BTV. Stor takk til de tillitsvalgte 
som har vært med ute i regionene, 
med bl.a styrelederne Odd Magne 
Anderdal (Hemsedal kommune), 
Svein Håkon Høyvik (Stavanger 
kommune), Svein-Arne Langeland 
(Bergen kommune) og Roar Paulsen 
(Vianova) i spissen. 

Takk for innsatsen dere til nå har 
lagt ned i foreningen. 

Regionalavdelingene går over i historiebøkene

Styret i NKF Hordaland takkes av. Foto: Andreas Birkeland
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Regjeringen legger i dag fram forslag 
til endringer i inntektssystemet for 
kommunene. Forslagene er i tråd med 
avtalen som er inngått mellom regje-
ringspartiene og Venstre i Stortinget. 
Nytt inntektssystem er også en opp-
følging av Sundvolden-erklæringen, 
der regjeringen varslet en helhetlig 
gjennomgang av inntektssystemet til 
kommunene.

– Det gjeldende inntektssystemet 
sementerer en kommunestruktur som 
har gått ut på dato, og forhindrer en 
nødvendig fornyelse. I det nye inn-
tektssystemet fjerner vi hindringer for 
kommunereform og gjør det mer lønn-
somt å slå seg sammen. Samtidig tar 
vi hensyn til vårt langstrakte land og 
distriktskommunenes utfordringer, 
sier Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår å gradere basis-
tilskuddet, som i dag er på 13,3 mil-
lioner kroner og i hovedsak går til 
administrasjon og er likt for alle kom-
muner. I det nye inntektssystemet vil 
kommuner som har så store avstan-
der at de er ufrivillig små fortsatt få 

fullt basistilskudd. Kommuner i mer 
tettbygde strøk, som likevel velger å 
være små vil få redusert basistilskud-
det. – Med det nye inntektssystemet 
kan ikke kommuner i tettbygde strøk, 
som velger å være små, sende regnin-
gen til resten av kommune-Norge, sier 
Sanner.

Dagens regionalpolitiske tilskudd 
videreføres, men innretningen på 
disse endres noe. Tre av dagens til-
skudd samles i to; ett distriktstilskudd 
for Sør-Norge og ett for Nord-Norge.

Dagens småkommunetilskudd, som 
går til alle kommuner med under 3 
200 innbyggere, videreføres som et 
eget småkommunetillegg innenfor 
de to nye tilskuddene. Dette små-
kommunetillegget målrettes mer mot 
kommuner med reelle distriktsutfor-
dringer, ved at dette differensieres ut 
fra kommunenes verdi på distriktsin-
deksen. Tilskuddene gis i større grad 
per innbygger og noe mindre per 
kommune.

Det etableres en ny tilskuddsordning 

til mellomstore kommuner som slår 
seg sammen og dermed utgjør et ster-
kere tyngdepunkt i sin region.

Regjeringen legger også fram en opp-
datert kostnadsnøkkel i utgiftsutjev-
ningen, som er basert på nye analy-
ser av kommunenes utgifter. Denne 
er oppdatert i tråd med endringer i 
befolkningssammensetning, boset-
tingsmønster, levekår og andre for-
hold som gjør at det er kostnadsfor-
skjeller mellom kommunene.

Hvordan kommunene kommer ut i alt 
vil avhenge av nye befolkningstall og 
øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for 
kommunene og veksten i de frie inn-
tektene for 2017. Stortinget vedtar 
kommunenes økonomiske rammer 
i forbindelse med behandlingen av 
statsbudsjettet for 2017, og depar-
tementet vil på vanlig måte publisere 
endelige tall for rammetilskudd og 
anslag på vekst i frie inntekter for den 
enkelte kommune i forslag til stats-
budsjett for 2017.

Regjeringen.no

Et oppdatert og fornyet 
inntektssystem for kommunene
Vi foreslår å bruke et oppdatert og mer rettferdig inntektssystem i 2017. Det nye 
inntektssystemet sikrer gode velferdstjenester i hele landet og belønner kom-
muner som slår seg sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan tore 
Sanner.

ATG UV-SYSTEM
KLART VANN AS    Tlf: 47 65 66 00    post@klart-vann.no    www.klart-vann.no

FILTERMEDIA

1 m3/t til over 5000 m3/t / aggregat
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bRANsjENYtt

Endelig god dataflyt 
mellom entreprenør og kommune!

Powel presenterer nå en ny dataflytopsjon i Gemini Va, vårt system for forvaltning 
og dokumentasjon av vann- og avløpsnettet. i vår produktportefølje har vi  
løsninger både for kommune og entreprenør, henholdsvis Gemini Va og Gemini 
terreng & entreprenør, noe som betyr at vi har kunnskap, kompetanse og erfaring 
til å kunne skape god dataflyt mellom aktørenes ulike systemer.

Utviklingen av denne dataflytopsjo-
nen er et samarbeidsprosjekt mellom 
VA- og entreprenørutviklerne i Powel 
samt engasjerte kommuner. Det er en 
tilleggsmodul til Gemini VA, som vil 
være relevant for flere av våre Powel 
Water løsninger, eksempelvis Saks-
behandlerportal og Entreprenørpor-
tal. Stor nytteverdi er forventet i tilfel-
ler der man har bruk for konvertering 
av data i forhold til GML eller SOSI.

– Målet vårt var å skape en løsning 
som var ‘vinn-vinn’ både for kommu-
ner og eksterne aktører. For entrepre-
nører som bruker Gemini Terreng & 
Entreprenør blir det nå enkelt å pro-
dusere tilnærmet Gemini VA-data der. 
Samtidig blir det enklere å håndtere 
utveksling til og fra eksterne systemer 
som ikke benytter Gemini-formater, 
forklarer Asle Kvam i Powel Water.

Bedre datakvalitet med automatise-
ring
I en ideell verden hadde all data vært 
kodet på en og samme måte, men 

slik er det dessverre ikke. Hittil i pro-
sjektet har vi sjelden kommet over to 
dataleveranser som har vært kodet 
likt. For at data skal flyte i praksis må 
vi håndtere mange formater. Med løs-
ningen vil det følge med tre standard 
oversettingsprofiler, en for SOSI, en 
for Gemini og en for NVDB. Har du 
behov for å lage nye profiler får du 
støtte til det.

En dataleveranse fra Gemini Terreng 
& Entreprenør kan baseres på samme 
koding som Gemini VA og dermed vil 
alle data kunne importeres direkte 
– uten oversetting. I tilknytning til 
SOSI Ledning 4.5 kan det lages GML 
produktspesifikasjoner for ulike data-
utvekslingsformål. Powel vil komme 
med forslag en produktspesifikasjon 
for utveksling av «as-built» VA-data.

For VA-avdelinger har det blitt svært 
vanlig å ta bilder av kummer ved inn-
samling av data. Disse blir importert 
og lagt som vedlegg i Gemini og knyt-
tet til aktuelt innlest objekt.

Brukerinvolvering
Flere kommuner har engasjert seg 
under utforming av løsningen. De 
mest aktive så langt, har vært Bergen, 
Kristiansand og Trondheim.

Løsningen ble presentert i BA-Nett-
verket sitt treff i Oslo 28. april og ble 
godt mottatt av deltakerne. Vi er nå 
opptatt av å komme i dialog med flere 
kommuner for å sikre at løsningen 
blir brukervennlig og dermed gi best 
mulig nytteverdi. 

Kilde: Powel

SLA® Barrier Pipe
Barriererør for optimal bekyttelse av drikkevann

bekyttelseskappe i PP eller PEplus
sertifi sert aluminium barrieresjikt
PE 100-RC drikkevannsrør

egeplast nordic as • Tel.: +47 957 546 62 • www.egeplast.no

Fremtidssikre rørsystemer
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Ny parkeringsforskrift skal tre i kraft 
1. januar 2017 og skal sørge for likest 
mulig regler for private og offentlige 
parkeringstilbydere, som kommuner 
og parkeringsselskaper.

– Samtidig med innføringen av de nye 
reglene vil vi i begynne å føre tilsyn 
med de ulike parkeringstilbyderne, 
sier direktør Bodil Rønning Dreyer i 
Statens vegvesen. – Dette skal sørge 
for at vi luker ut useriøse aktører og gi 
bedre vilkår for forbrukerne.

Tilsynet skal følge opp regelverket, 
behandle søknader om unntak fra 
kravene og godkjenne undervisnings-
planer og prøver i forbindelse med 
opplæring av parkeringsvakter.

Legges til Lillehammer
Den nye tilsynsenheten vil bestå av 
seks personer og ha tilholdssted på 
Lillehammer.

– Det store parkeringsvolumet er på 
Østlandet, og det er derfor naturlig å 
legge virksomheten hit. På Lilleham-
mer har vi allerede medarbeidere 
som jobber med tilsyn av verksteder, 
så vi sikrer dermed også et godt faglig 
miljø, sier Dreyer.

Parkeringsregister
For å kunne innføre det nye regel-
verket oppretter Statens vegvesen et 
parkeringsregister. I registeret skal 
parkeringstilbydere registrere seg og 
sine skiltplaner. Registeret vil brukes 
i tilsyns- og klagebehandling og vil 
også være åpent for forbrukere.

– Vi jobber nå med å opprette regis-
teret og lage retningslinjer og rutiner 
for de nye reglene slik at alt er klart 

til reglene trer i kraft neste år, sier 
Dreyer.

De nye reglene og opprettelsen av det 
nye tilsynet er en del av Regjeringens 
opprydding i parkeringsbransjen.

Kilde: Statens vegvesen

Statens vegvesen 
oppretter parkeringstilsyn

tilsynet vil være lokalisert på lillehammer og skal bidra til at parkeringstilbydere 
følger regelverket.

Bodil Rønning Dreyer, direktør Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet.

mjk.no
69 20 60 70

Full kontroll på alle overløp
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NKF KURS & KONFERANSER
Dato  Kursnavn Sted 

2016
JUNI  16  Teamledelse del 2 (ledelse – drift og renhold) Drammen

  

AUGUST 16-17 NVDB - Innføringskurs og videregående kurs Trondheim

 25 Kvalitetsstyrt renhold – NS INSTA 800 Oslo

 29-31  Årets plan- og byggesakskonferanse –  Oslo – København

  i år med sesjon for infrastruktur 

 31 Kurs i Utbyggingsavtaler og annen gjennomføring av plan Oslo

SEPTEMBER 8 Kurs i Byggherreforskriften Ålesund

 15 Tiltak i eksisterende byggverk pbl § 31-2  Ålesund

  - nye eksempler mm 

 20 Tiltak i eksisterende byggverk pbl § 31-2 Sandnes

  - nye eksempler mm

 22 Innføring I plansakbehandling Trondheim

 28-29 Lederkonferansen 2016: Reform eller ikke reform Gardermoen

  – utfordringer og muligheter i teknisk sektor!

OKTOBER 17 Tiltak i eksisterende byggverk pbl § 31-2  Oslo

  - nye eksempler mm

 25-27 Jobb smartere  Oslo – Kiel

  – den årlige drift- og reholdslederkonferansen  

På forespørsel – Byggesak for førstelinjen – spesialtilpasset kurs

  – NKF byggesak kurs i Uavhengig kontroll

  – Renhold av offentlige bad/svømmehaller

  – Totalentreprise NS 8407: Særpreg og utvalgte emner

  – Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng

  – IK-Bygg innføringskurs
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MESSER & KONFERANSER 2016
Dato  Aktivitet Sted 

SEPTEMBER 

06.-07.09  Norsk Vann Årskonferanse 2016 www.norskvann.no

09.-11.09  Dyrsku’n 2015 – www.dyrskuen.no Seljord

21.-22.09  VA-dagene Vestlandet – www.dihva.no Haugesund

27..29.09  VA-messan / Elmia www.elmia.se/va-massan Jønkøping

OKTOBER 

12.-13.10  VA Driftskonferansen 2016 www.disfva.no Loen

26.-27.10  VA-dagene Midt-Norge www.va.dagene.no Værnes

NOVEMBER 

01.-02.11  Vanndammen, www.hin.no/vanndammen Narvik

08.-09.11  VA-dagene for Innlandet – www.dih.no   

16.-17.11  VA-dagene Østlandet 2015 – www.ramboll.no

Vi ønsker at  kommuner og relevante fagmiljøer innen Kommunalteknikk vil bruke oss som 
talerør. Har du noe å formidle av prosjekter dere er fornøyde med, nye løsninger, dårlige 
løsninger- vi vil bidra til at kunnskap deles!

Har du erfaringer du mener har verdi for andre i vårt fagmiljø, send oss et tips !
Forslag til artikkelstoff sendes til : 
redaksjon@kommunalteknikk.no - Redaktør: Aslaug Koksvik

Send oss artikler og stoff til bladet !

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn
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Alt innen VA

AHLSELL NORGE AS
Pb. 184, Forus, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00
www.ahlsell.no

AxFLOw A
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no

BASAL AS   
Lille Grensen 3, 0159 Oslo  
basal@basal.no – www.basal.no
 

BRØDRENE DAHL
Brynsengveien 5, P.b. 6146 Etterstad
0602 Oslo
Tlf. 22 72 55 00 • Fax 22 64 25 59
www.dahl.no

ENcONO LTD
Postboks 146, 3054 Krokstadelva
Kontaktperson: Nils Olav Midtlien
Tlf: 913 53 850
encono@encono.no • www.encono.no

HEIDENREIcH AS
Industriveien 6 - 2020 Skedsmokorset
Heidenrech AS er en av de ledende 
VA&VVS grossistene i Norge.
Velkommen til en av våre 36 avdelinger i 
Norge. Besøk gjerne vår nettside 
www.heidenreich.no

NORVIA AS
E-post: norvia@norvia.no - www.norvia.no
Tlf: 64 93 69 69 – Fax: 64 93 69 60
Ventildreiemaskiner – Movere – Vann-
lekkasjesøkere –Mengdemålere –  
Redskap – Utstyr

VANN OG RØRSERVIcE AS
Pb. 1071 Flattum, 3503 Hønefoss
Tlf. 32 12 45 90 • Fax 32 12 45 91
www.vannogrorservice.no

Rensing av alle typer trykkledninger med 
rensepigger, lekkasjekontroll, kapasitets-
måling.
Salg av EKOPIG renseplugger
Salg av Haerke tettplugger
Salg av trykkprøvings utstyr

ØLEN BETONG AS
Ølen • Bergen • Bærum • Haugesund
Tlf. 53 77 52 00 
www.olenbetong.no • mail@olenbetong.no
ig-rør og kumsystemer i betong

ØPD GROuP AS
www.opd.no, tlf: 35 96 72 10, 
post@opd.no
ØPD Subsea AS – Sjøledninger,  
undervannsarbeid
ØPD Onshore AS – Trykkavløp,  
inspeksjoner, rehab
ØPD Solutions AS – Plastsveising, rør, 
konstruksjoner

Alt innen geosynteter

AHLSELL NORGE AS
Pb. 184, Forus, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00 • www.ahlsell.no

GEOPRO – en egen produktavdeling i 
Ahlsell med spesialkompetanse innen 
totalspekteret av GEOSYNTETER.
Geosyntetiske produkter:
Fiberduk • Veiarmering • Jordarmering • 
Gressarmering • Erosjonssikring  
• Geomurer • Asfaltarmering • Dre-
neringsmatter • Betongmadrasser • 
 Geovoller • Bentonittmembraner • 
Membraner • Gabioner • Siltgardiner • 
Varlslingsgjerder • Grønne tak

TENTEx AS
Postboks 394 – N-1471 Lørenskog
Kontaktperson: Terje Rykhus
Tlf.: +47 67 91 60 53 • Fax: +47 67 91 60 55
E-post: salg@tentex.no 
www.tentex.no

TenTex er et landsdekkende selskap med 
spesialkompetanse i planlegging og 
bruk av geosynteter. TenTex tilbyr teknisk 
bistand, løsningsforslag og dimensjo-
neringer. Tensar geonett til stabilisering, 
for sterking, jord- og asfaltarmering. 
Sertifiserte fiberduker (NorGeoSpec) 
til separasjon, filtrering og beskyttelse. 
Membraner og radonsperre.

Arbeidstøy

TESS AS
Grønt nummer: 800 83 777 
Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no

Automatikk/overvåk/styring

ABB AS
Ole Deviksvei 10 • 0666 Oslo
Tel.: 03500 • Fax: 22 87 28 87
E-post: va@no.abb.com 
www.abb.no
Leverandør av komplette  
driftskontrollanlegg til VA
Frekvensomformere med intelligent  
pumpestyring
Instrumentering.

BüRKERT-cONTROMATIc A/S
Postboks 243, N-2026 Skjetten
Tlf.: 63 84 44 10 • Fax: 63 84 44 55
info@burkert.no
www.burkert.no

• Magnetventiler
• Pneumatikk
• Prosessventiler
• Instrumenter/målere
• Systemløsninger

DANFOSS AS
Årenga 2, 1340 Skui
Tlf.: 67 17 72 00 
industri@danfoss.no • www.danfoss.no

• Magnetventiler
• Trykktransmittere
• Temperaturfølere
• Frekvensomformere

ENDRESS + HAuSER AS
Postboks 62, 3421 Lierskogen, 
Tlf.: 32 85 98 50 • Fax: 32 85 98 51 
www.no.endress.com
Trykk-, nivå-, Mengde- og Analyse- og 
 temperatumåling.

GOODTEcH PRODucTS AS
Kristoffer Robins vei 13, 0978 Oslo
Tlf.: 22 79 05 20 – Fax: 22 79 05 21
www.goodtechproducts.no
Ledende utstyrleverandør til VA Bransjen:
PLS systemer / Driftskontroll / SCADA 
systemer / Elektrokomponenter

GuARD AuTOMATION AS
Skolmar 19, 3232 Sandefjord
33 48 84 00
www.guard.no
• Totalleverandør driftskontrollanlegg VA
•  Systemer for trådløs datakommunikasjon
• Elektro og automasjon
• Database- og rapportsystemer
• Tavleproduksjon og instrumentering
• Database- FDV- og rapportsystemer

DIPL.ING. HOuM A.S
Grefsenveien 64, 0487 Oslo
Tlf. 22 09 40 00 • Fax 22 09 40 40
• Mengdemålere
• Online analyse/overvåking
• Vannkvalitetsmålere
• Automatiske prøvetakere
firmapost@houm.no
www.houm.no

ING. FIRMA PAuL JØRGENSEN AS
Ingvald Ystgaards veg 1 A, 
7047 Trondheim   
Leverandør av automatikk og drifts-
kontroll for vann og avløp
Tlf.: 73 92 42 70   
ipj@ipj.no – www.ipj.no

lEVERANdøRgUidE
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KROHNE INSTRuMENTATION 
Tlf.: 69 26 48 60 – Fax: 69 26 73 33 
E-post: postmaster@krohne.no 
www.krohne.no   

Ditt måletekniske kompetansesenter. 
Komplette løsninger innen instrumentering

   
MALTHE wINJE AuTOMASJON AS
Postboks 531, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 99 61 00 • Fax 66 99 61 01
www.malthe-winje.no
Leverandør av komplette drifts/fjern-
kontroll-anlegg med SAIA-PLS-systemer 
og citect/FactoryLink skjermsystemer. 

ONEcO ELEKTRO AS
Dølasletta 5, 3408 Tranby 
Tlf: 66 76 18 50
www.OneCo.no, elektro@oneco.no
Leverandør av automatikk- og elektroin-
stallasjoner innen VA
• Trådløs datakommunikasjon
• Systemintegrasjon VA og Bygg
• SCADA og PLS-systemer
• Rapporteringssystemer for VA-bransjen. 

    
ØwRE-JOHNSEN AS
Øvre Flatåsvei 16 - 7079 Flatåsen
E-post: firmapost@owre-johnsen.no 
http://www.owre-johnsen.no
Tel:72 59 61 00
Ekspert på pumper og automatikk, over 
60 års erfaring.

Avfall/renovasjon/kildesort.

AccON AS
Tel: 33 35 93 00
info@accon.no • www.accon.no
Leverandør av avfallsbeholdere, plast-
kasser, traller, storsekker, plastcontai-
nere og plastpaller.

NTM TRAILER & TIPP AS 
er importør av:
NTM Renovasjonspåbygg: 
Baklastere - Sidelastere - Frontlastere.
Laxo Liftdumper - CayVol Kroklift
HST Tilbringer – Botek Vektsystem
AUSA Feiebiler og Multikjøretøy.
Tlf.: 67171930 – www.ntm.no

Avløpsrenseanlegg
   
BIOwATER TEcHNOLOGY AS
Pb. 7 Kaldnes, 3119 Tønsberg 
Tlf.:911 10 600 * Fax 915 11815 
post@biowater.no – www.biowater.no 
Biologisk rensing av kommunalt og industri-
elt avløpsvann. Kjemisk rensing, konsulent-
tjenester, forstudier og utredninger.
 

BOKN PLAST AS
Postboks 177 • 4291 Kopervik 
www.bokplast.no
NATURren avløpsrenseanlegg med 
 tilnærmet 0-utslipp. 5 – 500 pe

GREEN ROcK AS
Hordnesveien 260 - 5244 Fana
E-post: jan@greenrock.no - 
web: www.greenrock.no
Telf.: 95 988 988
Renseanlegg 5 - 200 pe. Testet i.h.h.t. NS 
EN12566-3 og SINTEF godkjenning.

KANSTAD MEKANISKE AS
9055 Meistervik   
Tlf: 77 72 26 00 – avd sør tlf. 63 80 09 90 
firmapost@kanstad-mek.no  
www.kanstad-mek.no  
Slamcontainere, massefordeling, contai-
nervekter, vogner, m.m.

KLARO RENSEANLEGG NORGE AS
Risør Næringpark, 4994 Akland
E-post: bjs@klaro.no • www.rensing.no
Tlf: 37 15 68 00 • Fax: 37 15 34 36

Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

ODIN MASKIN AS
Sørkilen 8 1621 GRESSVIK
Tlf.69361770 www.odin-maskin.no

Minirenseanlegg NS-EN 12566-3 fra 
1-hus til 10-hus
Gråvannsrenseanlegg for hytter GVR-1  
og GVR-2
Norske produkter tilpasset strenge nor-
ske rensekrav !

PRIDAK AB
Box 13113
250 13 Helsingborg
+46 706 377 157
rep@pridak.se
www.pridak.se

Har dere problemer med fett og/eller dår-
lig lukt i deres avløp, pumpestasjoner, 
fettavskillere, septiktanker eller liknende 
installasjoner. Da er Mika-Bakt den mest 
effektive og miljøvennlige løsningen på 
deres problem. 
Besøk: www.pridak.se for att finne infor-
masjon.

SALSNES FILTER AS
Postboks 279 – 7801 Namsos
Tlf. 74 27 48 60 – Fax 74 27 48 59
firmapost@salsnes-filter.no
www.salsnes-filter.no
Mekanisk utstyr – Avløpsreneanlegg – 
 Slambehandling

SOBYE MILJØFILTER AS
postboks 2, 5371 Skogsvåg
Tlf. 56 31 77 30 – Fax 56 33 75 60
post@sobyefilter.no – www.sobyefilter.no
Leverandør av Mekanisk og 
Kjemisk/Mekanisk avløpsrenseanlegg

VESTFOLD PLASTINDuSTRI AS
Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50 – Fax 33 43 03 54
post@vpi.no – www.vpi.no 
Nordens ledende produsent av glass-
fibertanker (GRP) til kommunale anlegg, 
industri,fritid og vann og avløp. Green 
Clean Renseanlegg, 5 – 1000 pe

Belysning

ENERGYOPTIMAL AS /cREE LIGHTING
Markedsleder på LED belysning til  
kommunale veier i Norge.
Tlf: 22 49 30 31 
www.energyoptimal.no

Brann og beredskap

A/S NORFO
Postboks 128, 2021 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 68 00 – Fax 63 87 94 90
www.norfo.no – E-post: norfo@norfo.no

Alltid branndører på lager

Brønnboring

BRØDRENE MYHRE AS
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
Tlf. 32 11 44 80 – Fax 32 11 44 81
www.brdmyhre.no
Energiboring – Horisontalboring – Pumper
Spesialboring – Fundamentering

Brøyting

SIGuRD STAVE MASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere, SO-
BERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner

VEIM a.s
Terminalen 11B, Bacetomta, 3400 Lier
Tel: 32 84 94 20 • Fax: 32 84 94 21
E-post: kjell@veimas.no • 
Web: www.veimas.no
Feiemaskiner. Salt-/sandspredere
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Dampkjeler-Tineaggregat

GLOMSRØD MEK. VERKSTED A/S
Grønland 1, 1767 Halden
Tlf. 69 21 36 30 – Fax 69 21 36 33 
www.glomsrodmek.no

c. GRINDVOLD A/S
Postboks 70, Haugenstua, 0915 Oslo
Tlf. 22 82 00 00 – Fax 22 82 00 01
www.grindvold.no

Deponigassanlegg

MGE-TEKNIKK AS
Postbox 656, 1616 Fredrikstad
Tlf. 69 30 87 70, Fax 69 30 87 69
E-mail: info@mge-teknik.com
www.mge.teknik.com

• Deponigassanlegg
• Fyrkjeleanlegg for gass 
• Biobrenselanlegg
• Gassmotor
• Gasstørkeanlegg

Diesel- og reservekraftaggreater

AS RESERVEKRAFT
www.reservekraft.no

Totalleverandør av reservekraftaggrega-
ter. Ene-leverandør av FG Wilson aggrega-
ter i Norge.

SATEMA A/S
P.B. 21 - Manglerud - 0612 Oslo
E-post: satema@satema.no 
www.satema.no
SATEMA AS - Komplett leverandør av 
strømforsyning siden 1963.
Strømaggregater 7 - 3000kVA for sik-
ker reservekraft, spesialist på mobile 
løsninger.
Eneleverandør av SDMO aggregater i 
Norge. 

Dører, luker og porter

A/S NORFO
Postboks 128, 2021 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 68 00 – Fax 63 87 94 90
www.norfo.no – E-post: norfo@norfo.no
Alltid branndører på lager.

Entreprenør, bygg og energi

INGENIØRFIRMA PAuL ScHwARTZ A/S
Postboks 194 Røa, 0702 Oslo
Tlf. 22 51 14 00 – Fax 22 51 14 40
www.schwartz.as

Spesialfirma i olje- og gassfyring.
Weishaupt olje- og gassbrennere. 
Magra fordelersystem for varme-, kjøle- 
og oljeanlegg.

Geologi, geoteknikk og geofysikk

RuDEN AS
Moloveien 2, 1628 Engelsviken. 
Tel 69364141, mail@rudenas.com, 
www.rudenltd.com
Seismikk, resistivitet, borhullslogging, 
geologi, hydrogeologi og geotermi. 
Daglig leder: F. Ruden.

Gassmåling og åndedrettsvern

DRAGER SAFETY NORGE AS
PB 6318 Etterstad, N-0604 Oslo
Tlf.: 414 02 400 • Fax: 22 64 31 99
E-mail: safety.no@draeger.com

KROHNE INSTRuMENTATION
Tlf.:69 26 48 60 • Fax: 69 26 73 33
E-post: postmaster@krohne.no 
 www.krohne.no

VESTTEKNIKK AS
Pb 149, 4033 Stavanger
Tlf: 51 95 96 00 • Fax: 51 95 96 01
post@vestteknikk.no • www.vestteknikk.no

Gategods og gatemiljøprodukter

FuRNES JERNSTØPERI AS
Uthusvn. 8 – 2335 Stange
Tlf.: 62 53 83 00
E-post: salg@furnes-as.no
www.furnes-as.no

HMS

TESS AS
Grønt nummer 800 83 777 
Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no 
Internett: www.tess.no

Høydebasseng

HYDRO-ELEKTRIK AS
Litleåsv. 49, Pb. 46 Nyborg, 5871 Bergen
Tlf. 55 25 93 00 – Fax 55 25 93 01
www.hydro-elektrik.no
Vannbehandlingsanlegg basert på Ozon 
og Biofiltrering.

Instrumenter

BüRKERT-cONTROMATIc A/S
Postboks 243, N-2026 Skjetten
Tlf. 63 84 44 10 • Fax 63 84 44 55
info@burkert.no • www.burkert.no

• Magnetventiler
• Pneumatikk
• Prosessventiler
• Instrumenter/målere
• Systemløsninger

ESKELAND ELEcTRONIcS
www.detektor.no – Tlf.: 64 94 30 70 

Metalldetektorer, kabelsøkere, lekkasjesø-
kere, inspeksjonskamera og dataloggere

IMPEx PRODuKTER AS
Verkseier Furulunds vei 15, 0668 Oslo
Tlf.: 22 32 77 20 • Fax 22 32 77 25
Info@impex.no • www.impex.no

INLINE PROSESS AS
Skreppestad Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 19 29 15 • Fax: 33 19 29 19
E-post:info@inlinepro.no  
www.inlineprosess.no
 
Prøvetakere, pH, Oksygen, Ledningsevne, 
Turbiditet, Susp. Stoff, Fargetall, Fritt- og 
Total klor, KOF og BOF, Flow i åpen renne 
eller halvfylt rør.

ITAS-INSTRuMENTTJENESTEN AS
Fredrik A. Dahlsvei 20, 1432 Ås
Tlf. 64 94 98 40 – Fax. 64 94 20 33
itas@it-as.no – www.it-as.no

JuMO AS
Storgata 2B, 1767 Halden
Norway
Phone: +47 67 97 37 10
Fax: +47 67 97 37 11
e-mail: info.no@jumo.net
www.jumo.no 

Analyseteknikk, trykk, termostater, 
regulatorer, temperaturfølere, skrivere og 
transmittere.

KROHNE INSTRuMENTATION 
Tlf.: 69 26 48 60 – Fax: 69 26 73 33 
E-post: postmaster@krohne.no 
www.krohne.no
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IT-løsninger for kommuner

NORcONSuLT INFORMASJONSSYSTEMER AS
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Tlf. 67 57 15 00 – Fax 67 54 45 76
www.nois.no 

•  Geografiske Informasjonssystemer (GIS)
•  System for Forvaltning, Drift og Vedlike-

hold (FDV)
•  Bransjestandard innen utarbeidelse av  

anbudsbeskrivelser
•  Kalkulasjons- og prosjektoppfølgings-

system
•  Prosjektstyringsverktøy
•  DAK-systemer
•  System for fakturering av kommunale 

avgifter
•  System for eiendomsforvaltning
•  SW, HW og drift av systemer

Legionellakontroll og -bekjempelse

TERMORENS AS
Postboks 2535 Kjørbekk
3702 Skien
www.termorens.no
 
La oss ta ansvaret for dine bygg:
Fjerner Legionella i anlegget 24 timer
i døgnet med Anodix.
Fjerner belegg i vannledninger
Kartlegging av alle typer bygg og
oppfølging med legionella prøver
Eget kundenett for dokumentasjon
Kurs i Legionella problematikk
Rens av alle typer rørsystemer
Meget gode resultater og dokumentasjon

Luktfjerning

BRYN BYGGKLIMA AS
Avd. Renluftsteknikk
Drengsrudbekken 32, 1383 Asker
Tlf. 66 76 59 50 • Fax 66 76 59 51
Avd. Tønsberg  
Tlf. 33 35 51 50 • Fax 33 35 51 51
Harald.walle@brynbk.no 

cLAIRS - LINDuM AS 
Pb 2635 N-3702 Skien 
Rødmyrlia 16B 
www.clairs.no 
Tlf. 35544180 

HYBRIDFILTER AS – FOR MILJØET
Træt af lugten? – H2S bekæmpelse
www.hybridfilter.dk – jh@hybridfilter.dk

NORITAS-LuKTFJERNINGSANLEGG
Best på luktfjerning for VA-anlegg
Tel: 69 29 44 55
Driftsteknikk AS
Sarpsborgveien 21 – 1640 Råde
E-post: post@driftsteknikk.no 
www.driftsteknikk.no
Tel: 69 29 44 55 – Fax 69 29 44 50

MILJØ-TEKNOLOGI AS
www.mtgruppen.no
Tlf. 35 58 37 00 • Fax 35 58 37 01

Membran anlegg (væskesep.)

NOKA AS
Hegdalvn 105, Hegdal Næringspark, 
3261 Larvik
Tlf. 33 18 05 30 – Fax 33 18 05 31
noka@noka.com – www.noka.com
Krystallklart vann siden 1973

Metalldetektorer

METALLSØKER AS
www.metallsoker.no - Tlf.: 901 46 358
 
Vanntette robuste metalldetektorer. 
Enkle å bruke. Topp ytelse.
Perfekte for tekn. etater, brannvesen mm

Olje/fettutskillere

AcO NORDIc AS
Eternitveien 30, 3470 Slemmestad
Tlf.: 66 98 74 50 Fax: 66 98 74 51
www.acodrain.no 
E-post: firmapost@aco-nordic.no

•  ACO oljeutskillere, en komplett serie av 
utskillere, størrelser for ethvert behov

•  ACO fettutskillere, bredt utvalg både for 
bakke- og frittstående installering.

BASAL AS   
Lille Grensen 3, 0159 Oslo  
sogge@basal.no – www.basal.no
Kontakt: Sogge Johnsen tlf. 415 47 921 

BOKN PLAST AS
Postboks 177 – 4291 Kopervik 
www.bokplast.no
Oljeutskillere NS-EN 858- 1 klasse og 
2 med Koalescensfilter. 7 – 90 liter/sek.
Fettutskiller NS-EN 1825-1. 4-60 liter/sek.

KLARO RENSEANLEGG NORGE AS
Risør Næringpark, 4994 Akland
E-post: bjs@klaro.no • www.rensing.no
Tlf: 37 15 68 00 • Fax: 37 15 34 36
Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

NORSK wAVIN AS 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf 22 30 92 00 – 
Teknisk service: 22 30 92 50 
Faks 23 50 28 91   
wavin@wavin.no, www.wavin.no

ODIN MASKIN AS   
Sørkilen 8 1621 GRESSVIK
Tlf.69361770 www.odin-maskin.no

Markedsleder i Norge på olje-og fettut-
skillere med 35 års erfaring !
Norske produkter tilpasset strenge nor-
ske rensekrav!
Oljeutskillere NS-EN 858-1 fra NS 2 til NS 100
Fettutskillere NS-EN 1825-1 fra NS 1 til NS 60

TESS AS
Grønt nummer 800 83 777 Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no

VESTFOLD PLASTINDuSTRI AS
Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50 – Fax 33 43 03 54
post@vpi.no – www.vpi.no 

Nordens ledende produsent av 
glassfiber tanker (GRP) til kommunale 
anlegg,  industri, fritid og vann og avløp. 
Green Clean  Renseanlegg, 5 – 1000 pe

Park og idrett

SIGuRD STAVE MASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere, SO-
BERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner

Pumper og pumpesystemer

AxFLOw AS
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no
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FuGLESANGS AS
Caspar Storms vei 21 0664 Oslo
Reparerer/sandblåser/belegger også
ALLE TYPER PUMPER
E-post: office@fuglesangs.no
www.fuglesangs.no

   
ØwRE-JOHNSEN AS
Øvre Flatåsvei 16 - 7079 Flatåsen
E-post: firmapost@owre-johnsen.no 
http://www.owre-johnsen.no
Tel:72 59 61 00
Ekspert på pumper og automatikk, over 
60 års erfaring.

xYLEM wATER SOLuTIONS NORGE AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96
E-post: firmapost@xyleminc.no 
www.xyleminc.com/no

Rehab av vannforsyn., avløp og VVS

OLIMB RØRFORNYING AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

PIPELIFE NORGE AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 • Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

TT-TEKNIKK AS
Tel.: 02490
Rørfornying – Rørinspeksjon – 
 Høytrykkspyling – Miljøsanering.  
Flere tjenester på: www.tt-teknikk.no

Rørpressing

BRØDRENE MYHRE AS
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
Tlf. 32 11 44 80 – Fax 32 11 44 81
www.brdmyhre.no

HOLLAND BORING AS
Tlf. 33 01 81 60 – Fax 33 01 81 70
www.holland-nodig.no

OLIMB ANLEGG AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

Rør og rørkoblinger

ENcONO LTD
Postboks 146 – 3054 Krokstadelva
Kontaktperson: Nils Olav Midtlien
Tlf: 913 53 850
encono@encono.no
www.encono.no
Rør og rørdeler i GRP(GUP) og PE. Samt 
PE gassrør og korrugerte PE drensrør.

ISOTERM AS
Frya Industriområde, 2630 Ringebu
Tlf. 61 28 14 00 – Fax 61 28 14 01
isoterm@isoterm.no – www.isoterm.no

Isoterm produserer og leverer preiso-
lerte/frostsikre rørsystemer for VVS, VA 
og  Industrianlegg

NORSK wAVIN AS 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf 22 30 92 00 – 
Teknisk service: 22 30 92 50 
Faks 23 50 28 91   
wavin@wavin.no, www.wavin.no

PIPELIFE NORGE AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 – Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

RAuFOSS wATER & GAS AS
Boks 143, 2831 Raufoss
Tlf. 61 15 27 00 – Fax 61 15 20 62 
www.isiflo.com – info@isiflo.com

Produsent av ISIFLo messingkoblinger for 
alle typer rør, ISIFLO gjengefittings, ISIFLO 
anboringssystem og ISIFLO  duktilgods. 
Leverandør av Ballofix, Ballorex, Broen 
Boss, Tectite, VSH pressfittings, Henco og 
Electrofusion

TESS AS
Grønt nummer 800 83 777 Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no

Rådgiv. ingeniører og arkitekter

ARcHI-PLAN AS
PB 117 Bryn - 0611 Oslo
E-post:post@archi-plan.no 
 
Kommuneplan og reguleringsplanleg-
ging, stedsanalyser, utenomhusplanleg-
ging, arkitekturprosjektering,
byggesaksbehandling.

ASPLAN VIAK AS
Postboks 24, 1300 Sandvika
www.asplanviak.no

Fagområder: VAR-teknikk, bygg, elektro, 
veg, analyse, utredning, GIS/IKT, plan, 
 arkitektur og landskap.Kontorer: Arendal, 
Bergen,  Karasjok, Kristiansand, Kongsberg, 
 Leikanger, Leknes, Lillehammer, Lyngdal, 
Molde, Risør, Skien, Sandvika, Stavanger, 
Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ål og Ås.

cOwI
Tlf 02694 – www.cowi.no 
 
En komplett, tverrfaglig leverandør!
Alle Vannfag, Miljø og Natur, Landskap 
og Arealplanlegging, Samferdsel (bane, 
veg og flyplasser), Avfall, Forurenset jord,
Byggerier, Industri og Energi  
Kontorer i hele landet.

DHI AS
Abelsgt.5, 7030 Trondheim
Tlf. 73 54 03 64 
www.dhi.no – www.dhigroup.com
Kontor i Trondheim og Oslo
Spesialfirma innen modellering av 
vann- og avløpssystemer, vassdrag, fjord 
og hav områder, Hydrologisk, hydrau-
lisk, vannkvalitetsmessig og økologisk 
 modellering. Tiltaksanalyser

INGENIØRSERVIcE AS 
Broen 5 D - 3170 Sem
Tel.: 33 37 81 50
E-post:post@ingserv.no - www.ingserv.no
 VA - registrering, stikking og oppmåling

INGENIØRTJENESTEN AS
Risør Næringpark, 4994 Aukland
E-post: bjs@klaro.no – www.rensing.no
Tlf: 37 15 68 00 • Fax: 37 15 34 36
Vann og avløp
Søknad
Prosjektering

HJELLNES cONSuLT AS
Postboks 91, Manglerud, 0612 Oslo
Tlf. 22 57 48 00 – Fax 22 19 05 38
www.hjellnesconsult.no
Samferdsel, vann og avløp, avfall, miljø, 
areal og byplan, 3D, landskapsarkitektur, 
utredning, bruer, bygg, elektro, vvs, energi.

PÖYRY NORwAY AS
Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Tlf: 69 97 34 00, www.poyry.no
E-post: poyry.norway@poyry.com
Prosjektledelse, Geologi – Hydrologi, 
Elektro – Instrumentering – Automatikk,
SD/PLS/SCADA, Drikkevannrensing, 
Komm. og Industr. Avløpsvann,
Biogass, 3D mod. av vannsystemer.
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RAMBØLL NORGE AS
Engebrets vei 5, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00 – www.ramboll.no
24 kontorsteder spred over hele Norge.

Tilbyr komplett, tverrfaglig rådgivning 
innen hele verdikjeden, fra planlegging 
og design til drift og vedlikehold.
• Vann og miljøteknikk 
• Landskapsarkitektur 
• Trafikk • Samferdsel
• Prosjektledelse • Avfall og renovasjon 
• VVS • Elektro • Bygg og design 
• Geoteknikk og ingeniørgeologi
• Arkitektur, arealplanlegging og analyse

SAFE cONTROL AS
N-4993 Sundebru   
Tlf 417 24 000   
mail@safecontrol.no – www.safecontrol.no
Bruer og kaier: 
Tilstandskontroller/ 
Bruksklasseberegninger/   
Reparasjonsbeskrivelser/prosjektering 
og utarbeidelse av anbudsdokumenter/ 
Prosjektbistand

SwEcO NORGE AS
www.sweco.no post@sweco.no 
Drammensveien 260
Postboks 80 Skøyen
0212 Oslo
Kontorer i hele landet. Tilbyr komplett, 
tverrfaglig rådgivning i alle faser innen 
vann- og avløpsteknikk, modellering, 3D, 
miljø, hydrologi, vassdrag, plan, land-
skap, arkitektur, samferdsel, vei, bane, 
trafikk, flyplass, geoteknikk, og ingeniør-
geologi, anleggsteknikk, forurenset 
grunn, energi, dam, vannkraft, vindkraft, 
bygg og konstruksjoner, akustikk, VVS, 
brann, elektro, prosjektadministrasjon, 
prosjektledelse og byggeledelse.

  Sand/saltspredere, feiemask.,

Kant-/gressklippere, brøyteutstyr

c. GRINDVOLD
Postboks 70, Haugenstua, 0915 Oslo
Tlf.: 22 82 00 00 – Fax 22 82 00 01
www.grindvold.no

NTM TRAILER & TIPP AS 
er importør av AUSA Urban Range:
Feiebiler – Gatespylere – Multikjøretøy.
2WD el. 4WD. Mange bruksområder og 
feiebil kan utrustes for vintervedlikehold/
brøyting og strøing.
Multikjøretøy for kommunal drift og 
vedlikehold: Kanklipper – Kranflak – Lift 
15 meter m/mannskapskurv – 3-veis 
tippkasse – Krokkasse – Snøbørste – 
Brøyteskjær – Saltspreder – Slamsuger 
med 1800 liters tank – Klippepadde.
Tlf.: 67171930 – Mobil: 926 52 605
www.ntm.no

SIGuRD STAVE MASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere,  
SOBERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner

VEIM a.s
Terminalen 11B, Bacetomta, 3400 Lier
Tel: 32 84 94 20 • Fax: 32 84 94 21
E-post: kjell@veimas.no • 
Web: www.veimas.no
Feiemaskiner. Salt-/sandspredere

Skilt- og trafikkmateriell

BRØDRENE DAHL AS
BD Samferdsel
Bentsrudveien 19, 3083 Holmestrand
Tlf.: 33 06 66 00
E-post: post.samferdsel@dahl.no
 
Totalleverandør av trafikkskilt fra egen 
fabrikk, oppsettingsmateriell, varslings- 
og sikringsutstyr, bommer, bilsperrer, 
LED-skilt, autovern, støyskjerming, 
byggegjerder, leskur, utemiljø o.l. Ef-
fektiv logistikk fra sentrallager samt god 
tilgjengelighet over hele landet gjennom 
52 servicesenter.»

Skrape- og avlastningsmatter

STAVANGER GuMMI-INDuSTRI AS
Tlf: 51 89 40 30 – Fax: 51 89 57 09
e-post: salg@rubberstyle.com 
webadr.: www.rubberstyle.com
Total leverandør av matter

Slambehandling

KROHNE INSTRuMENTATION
Tlf.: 69 26 48 60 - Fax.: 69 26 73 33
E-post: postmaster@krohne.no 
www.krohne.no

Problemfri tørrstoffmåling. Ta kontakt og
få tilgang til våre fornøyde referanser.

Slamsuger/spylebiler

KORP & SON INDuSTRI AB
Sverige tlf. 0046-523 18900
Avd. Norge: KORP & SØNN
Tlf. 22 32 73 95 – Fax 22 32 82 45
www.korposon.se
Slamsugere, høytrykkspylebiler, kombi-
biler.

Slanger og armatur

TESS AS
Grønt nummer 800 83 777 
Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no

Strømaggregater

BEREMA AS
www.berema.no

Importør og distributør av Honda og Euro-
power strømaggregater i størrelsen  
1 -600 kVA. Stort utvalg, både bensin og 
diesel. Skreddersydde aggregat tilpasset 
kundens behov. Reservekraft aggregater 
med nødstrøms automatikk.

Internett: www.tess.noStyrt boring

HOLLAND BORING AS
Tlf. 33 01 81 60 – Fax 33 01 81 70
www.holland-nodig.no

KARLSEN ANLEGG AS
Tlf. 91 32 52 00 – Fax 38 38 97 41
www.karlsenanlegg.no

OLIMB ANLEGG AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

Tilfluktsrom

A/S NORFO
Postboks 128, 2021 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 68 00 – Fax 63 87 94 90
www.norfo.no – e-post: norfo@norfo.no

Vannbehandling

ALFSEN OG GuNDERSON AS 
Pb. 6052 Etterstad, 0601 Oslo
Tlf. 22 70 77 00 – Fax 22 70 77 02
www.ag.no – post@ag.no

• Automatsiler
• Aktiv kullfilter
• Membranfilter
• Avherdingsfilter
• UV-aggregater
• Klordosering
• Statiske miksere
• Røreverk
• Roto Sieve siler
• Slamvarmevekslere
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AxFLOw AS
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no

BIM NORwAY AS
Postboks 12 Bragernes, 3001 Drammen
Tlf. 32 26 52 70 – Fax 32 26 52 90
postmaster@bimkrystal.no
www.bimkemi.com
Vannglass

NORDIc wATER PRODucTS AB, NORGE
Dølasletta 7, 3408 Tranby
Tlf.: 66 75 21 10 – Fax.: 66 75 21 11
E-post: info.no@nordicwater.com
www.nordicwater.com
Leverandør av maskiner och utstyr til 
vann- och avløpsrensing, slambehandling, 
partikkel- och væskeseparasjon, 
avvanning m.m. for kommuner och industri. 
• DynaSand • Lamella • DynaDisc 
• DynaDrum • Meva •Zickert

BwT BIRGER cHRISTENSEN AS
Kunnskap om rent vann
firmapost@bwtwater.no 
www.bwtwater.no

• UV-anlegg • Automatsiler • Sjøvanns RO
• Mediafilter • Bløtgjøring • Radonfilter
• Svømmebasseng • Montering • Service

HYDRO-ELEKTRIK AS
Litleåsv. 49, Pb. 46 Nyborg, 5871 Bergen
Tlf. 55 25 93 00 – Fax 55 25 93 01
www.hydro-elektrik.no
Vannbehandlingsanlegg basert på Ozon 
og Biofiltrering.

NOKA AS
Hegdalveien 105 – Hegdal Næringspark
3261 Larvik
Tlf. 33 18 05 30 – Fax 33 18 05 31
noka@noka.com – www.noka.com
Krystallklart vann siden 1973

STH ENGINEERING AS 
Østre Rosten 78B, 7075 Tiller 
Tlf. 73 96 99 00, 
www.sth.no – firmapost@sth.no

Et spesialfirma for vannbehandling 
Prosessløsninger for vannbehandling i 30 år.
Din naturlige servicepartner

xYLEM wATER SOLuTIONS NORGE AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96

E-post: firmapost@xyleminc.no 
www.xyleminc.com/no

YARA NORGE AS
Bygdøy alle 2, 0202 Oslo
Tel.: 90899320
e-post: espen.langerod@yara.com
www.yara.no

Nutriox – for HMS, mot lukt og korrosjon
Marmor – for korrosjonsbeskyttelse
Polymer – vann- og slambehandling

   
ØwRE-JOHNSEN AS
Øvre Flatåsvei 16 - 7079 Flatåsen
E-post: firmapost@owre-johnsen.no 
http://www.owre-johnsen.no
Tel:72 59 61 00
Ekspert på pumper og automatikk, over 
60 års erfaring.

Vannforsyning, avløp og VVS

AHLSELL NORGE AS
Pb 184 – Forus, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00
www.ahlsell.no

AMIANTIT NORwAY AS
Postboks 2059, 3202 Sandefjord
Tlf: 99 11 35 00
email: info-no@amiantit.eu
www.amiantit.eu

Leverandør av rørsystemer innenfor vann, 
avløp, kraftverk og industri.

AVK NORGE AS
Hågasletta 7, 3236 Sandefjord
Tlf. 33 48 29 99 – Fax 33 48 29 82
www.avk.no – E-mail: avk@avk.no

Leverandør av ventiler og rørfittings til 
vann, avløp, kraftverk og industri.

BRIMER AS
N-6087 Kvamsøy
Tel.: +47 700 15 500
email: firmapost@brimer.no
www.brimer.no
 
VI SKAPER FREMTIDENS TANKSYSTEMER
Leverandør av glassfibertanker og kar til
va – oppdrett – foredling – industri
offshore – næringsmiddel – miljø – energi

BRuNATA AS 
Åsveien 3 – 1400 Ski  
tel.: 64 86 50 86 – fax.: 64 86 77 80 
brunata@brunata.no – www.brunata.no

Fjernavlesning, vann- og energimålere 
  

DANTHERM AS
Tlf.: 33 35 16 00 
dantherm.no@dantherm.com 
www.dantherm.com  
Avfukting – Ventilasjon – Stålskorsteiner

ENcONO LTD
Postboks 146 – 3054 Krokstadelva
Kontaktperson: Nils Olav Midtlien
Tlf: 913 53 850
encono@encono.no
www.encono.no

ISOTERM AS
Frya Industriområde, 2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 14 00 – Fax 61 28 14 01
isoterm@isoterm.no – www.isoterm.no
Isoterm produserer og leverer preiso-
lerte/frostsikre rørsystemer for VVS, VA 
og Industri anlegg

KEMIRA cHEMIcALS AS
Øraveien 14, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 35 85 85 – Fax 69 35 85 95
www.kemira.no • kemira.no@kemira.com

NESScO AS
P.b. 3 Furuset, 1001 OSLO
Tlf. 815 21 211 – Fax 815 21 212
www.nessco.no • firmapost@nessco.no

Kompressorer, blåsemaskiner, vakuum 
og service.

PIPELIFE NORGE AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 – Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

RAuFOSS wATER & GAS AS
Boks 143, 2831 Raufoss.
Servicesenter: 61 15 22 24/38
E-post: order@isiflo.com
www.isiflo.no

Produsent av Isiflo Sprint koblinger for 
vann og gass, Isiflo Messingkoblinger for 
alle typer rør, Isiflo Gjengefittings, Isiflo 
Anboringsssystem og Isiflo Duktilgods. 
Leverandør av Ballofix, Ballorex, Broen 
Boss, Tectite, XPress og Henco.

Gc RIEBER SALT AS
Oslo – Bergen – Ålesund – 
Trondheim – Hammerfest
Tlf. 23 03 50 90 – Fax 22 19 77 07
www.norsal.no – post@gcrieber.no

Norsal – Totalleverandør av salt
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NORSK wAVIN AS 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf 22 30 92 00 – 
Teknisk service: 22 30 92 50 
Faks 23 50 28 91   
wavin@wavin.no, www.wavin.no

PAM NORGE
Saint-Gobain Byggevarer as
Brobekkveien 84 – 0614 Oslo
Tel.: 23 17 58 60
firmapost@pamline.no 
www.pamline.no   
 
Duktile rør og deler til vannforsyning, 
avløp, småkraftverk og innvendig avløp.

SALSNES FILTER AS
Postboks 279, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 48 60 – Fax 74 27 48 59
www.salsnes-filter.no
firmapost@salsnes-filter.no

Mekanisk utstyr – avløpsrenseanlegg  
– slambehandling 
Epost: post@sigum.no

SIGuM AS
Jongsåsveien 3, 1338 Sandvika
Tlf. 67 57 26 00 – Fax 67 57 26 10
post@sigum.no – www.sigum.no

VA-TEK A/S
Engelsvollveien 264, 4353 Klepp Stasjon
Tlf. 47 47 99 50 –
www.va-tek.no –
 va-tek.as@va-tek.no

Tanker og ventilhus i prefabrikert betong 
for høydebasseng, avløpsbasseng, etc.

VESTFOLD PLASTINDuSTRI AS
Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50 – Fax 33 43 03 54
post@vpi.no – www.vpi.no 

Nordens ledende produsent av 
glassfiber tanker (GRP) til kommunale 
anlegg,  industri, fritid og vann og avløp. 
Green Clean Renseanlegg, 5 – 1000 pe

xYLEM wATER SOLuTIONS NORGE AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96
E-post: firmapost@xyleminc.no 
www.xyleminc.com/no

Vannpumper

BEREMA AS
www.berema.no

Importør og distributør av Honda vann-
pumper med 4 takts bensinmotor.
Stort utvalg av pumper designet for 
mange ulike bruksområder, også spesial-
pumper for kjemikalier og saltvann.
Alt fra små lette pumper til lensing og 
spyling, til slampumper med stor kapasi-
tet som tar partikler opp til 32mm.

Vanntetting

GuLV OG TAK A.S
Solbergveien 5, 4050 Sola
Tlf.: 51 64 64 94 • Fax: 51 64 64 99
E-mail: eimund@c2i.net 
www.gulvogtak.no

Distributør av THORO systemet. Tetting av 
direkte vannlekkasjer i betong og mur.

Veger, gater, trafikk og parkering

Gc RIEBER SALT AS
Oslo – Bergen – Ålesund – 
Trondheim – Hammerfest
Tlf. 23 03 50 90 – Fax 22 19 77 07
www.norsal.no – post@gcrieber.no

Norsal – Totalleverandør av salt

SAFE cONTROL AS
N-4993 Sundebru   
Tlf 417 24 000   
mail@safecontrol.no – www.safecontrol.no 
   
Bruer og kaier: 
Tilstandskontroller/ 
Bruksklasseberegninger/   
Reparasjonsbeskrivelser/prosjektering 
og utarbeidelse av anbudsdokumenter/ 
Prosjektbistand

TOTALLEVERANDØR AV SALTVekter og veiesystemer

ScANVAEGT AS   
Tel: +47 96 64 67 00 – Fax: +47 64 83 01 55
E-post:post@scanvaegt.no 
www.scanvaegt.no 

 Verne- og redningsutstyr

TESS AS
Grønt nummer 800 83 777 
Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no

Vær-/nedbørstasjoner

ITAS-INSTRuMENTTJENESTEN AS
Fredrik A. Dahlsvei 20, 1432 Ås
Tlf. 64 94 98 40 – Fax. 64 94 20 33
itas@it-as.no – www.it-as.no
Sensorer og komplette løsninger.
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Returadresse: 
Norsk Kommunalteknisk Forening 

Borggata 1 – 0650 Oslo

Flowtite GRP-rør har unike produktegenskaper som bidrar til langsiktige 
og bærekraftige prosjekter for vann og avløp, store som små. 

Stort ansvar over bakken?
Da bør installasjoner under bakken være problemfrie.
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Et valg for generasjoner
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