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ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE
TROMSØ SCANDIC ISHAVSHOTELL - 23. AUGUST 2017

SAK 2/2017
ÅRSBERETNING 2016
Styret
Styret hadde følgende sammensetning i 2016:
 Leder
Peer-Chr. Nordby, Olimb Rørfornying as
 Medlem
Tove Haugland Udon, Oslo kommune - VAV
 Medlem
Per Sigve Henriksen, Sørmiljø Søgne Rørservice as
 Medlem
Marianne Sjåstad, Glitrevannverket IKS
 Medlem
Reidar Kveine, Bærum kommune
 Medlem
Torkild Johnsrud, Ringerike Septikservice as
 Medlem
Trond Alm, Sandnes Transport as
Valgkomiteen bestod av:
 Leder:
Finn Jenssen
 Medlem:
Kåre Aabye

Skien kommune
Vann og Rørservice as

Jonny Undersaker / Martina Bergh Svedahl, Asplan Viak as har vært engasjert som
sekretariat. Andersen Regnskap og Bedriftsrådgivning as er engasjert til økonomi /
regnskap. Regnskap er revidert av Revisorkollegiet.
Årsavgiften (Ekskl. mva) for å være medlem i Rørinspeksjon - Norge var i 2016 kr.
8.000,- (> 10 ansatte) / 5.500,- (< 10 ansatte) for private firma og kr. 10.000,- for
kommuner.
Pr. 31.12.2016 hadde gruppen 25 kommuner / interkommunale selskaper og 93 private
firma som medlemmer. Medlemsoversikt er satt opp bakerst i årsberetningen.
Følgende kommuner / firma har meldt seg inn / ut i løpet av år 2016:
Meldt inn:
 Aktiv Rørinspeksjon as.
 Arendal kommune.
 Avløps Spesialisten as.
 GS Rørinspeksjon as.
 Hawle Water Technology Norge as.
 Hordaland Rørinspeksjon as.
 Kjeldaas as.








LekkasjeTeknikk as.
Omland Tankrenovasjon as.
Pipetek as.
PSO as.
Repstad Anlegg as.
Tromsø kommune.
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Meldt ut:
 Elite Rørinspeksjon as.
 Norconsult as.




Septik & Miljø Service as.
Xepto as.

Dette gir en økning med 9 medlemmer i løpet av 2016.
Aktiviteter i 2016
Interessegruppens aktiviteter oppsummeres til:
 Styremøter:
Det er avholdt 4 styremøter i 2016, der utviklingen og arbeidsoppgavene for
Rørinspeksjon - Norge har vært diskutert og bestemt.
 Fagtreff / Temadager i arbeidsgruppene i Rørinspeksjon - Norge:
 Samtlige grupper hadde temadag i forbindelse med årsmøte i august.
 Lekkasjekontroll / Trasésøk: Fagtreff, Trondheim 16. - 17. mars. 46 deltakere.
 Kurs i arbeidsgruppene i Rørinspeksjon - Norge:
 Spyling / Rørinspeksjon:
- Operatørkurs Drammen, november: 25 + 30 deltakere.
 Lekkasjekontroll / Trasésøk: Ingen kurs i 2016.
 Tetthetsprøving / Desinfeksjon: Ingen kurs i 2016.
 Stikkledninger: Ingen kurs i 2016.
 Årsmøte med fagtreff:
Årsmøte med temadager ble avholdt 24. - 26. august 2016 på Holmen fjordhotell på
Nesbru med 33 medlemmer representert under årsmøtet. Det var påmeldt 115
deltakere / foredragsholdere / utstillere totalt.
 Hjemmeside på internett:
Pixelhospitalet as / Enklere valg as / Petabit as driftet hjemmesiden. Redaktør er
Odd Borgestrand. Hjemmesiden har domene www.rin-norge.no. Ny plattform
tilpasset mobil, ipad etc. ble ferdigstilt i 2016.
 Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi:
Kompetansesenteret for ledningsteknologi er nå kommet inn på den rikspolitiske
agendaen. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ber om at regjeringen i 2017
kommer med en vurdering av hvordan staten stiller seg til et statlig bidrag eller
samvirke til å få etablert et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi ved
NMBU.
Det er direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, som opplyser dette til RIN. Norsk Vann deltatt i
Stortingets høringer av Statsbudsjettet for 2017 og har der blant annet tatt opp behovet for
statlig investeringsstøtte til et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi ved NMBU.
I sitt budsjettinnspill
skrev Norsk Vann følgende: For å løse utfordringene med fornyelse av vann- og
avløpsinfrastrukturen og håndtering av ekstremnedbør på en bærekraftig og kostnadseffektiv
måte, har vannbransjen et stort behov for teknologiutvikling og kompetanseoverføring.
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Ledningsnettet for vann og avløp utgjør hele 90 % av gjenanskaffelsesverdien av vann- og
avløpsanleggene i Norge. Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet de siste årene ligger

på 0,69 % årlig og for avløpsledningsnettet 0,57 % årlig, men fornyelsestakten på nasjonalt nivå
bør være nesten dobbelt så høy i en periode frem til 2040 for å unngå en ytterligere
forfallsutvikling. Vannbransjen planlegger derfor å bygge et nasjonalt kompetansesenter for
undervisning og testing av ledningsteknologi for vann og avløp ved NMBU i Ås. Tilknytningen til
fagmiljøet ved NMBU, med et bredt spekter av kompetanse og nettverk, er en suksessfaktor for
å skape den faglige integritet et slikt nasjonalt kompetansesenter behøver. Senterets lokalisering
gjør det relevant å se for seg en modell der den statlige finansieringen kanaliseres helt eller
delvis via universitetet og ses i sammenheng med øvrig undervisning og FoU på vann- og
avløpsområdet ved NMBU. Medio 2017 skal planleggingen ha kommet så langt at utbyggingen
kan samordnes med øvrige byggeplaner ved NMBU. Private og offentlige interessenter i hele
verdikjeden vil samarbeide om kompetansesenteret, og samarbeidet vil bidra til å nå de statlige
målene under Protokoll om vann og helse og i regelverket for vann- og avløpstjenestene. Det er
lagt til grunn at driften av kompetansesenteret skal kunne gå i økonomisk balanse, men statlig
investeringsstøtte er avgjørende for å sikre etablering av senteret, som vil ha en
investeringsramme på 20 mill. kr. Behovet vil være 5 mill. kr i 2017 til grunnerverv og
prosjektering og 15 mill. kr i 2018-19 til selve utbyggingen.
I helse- og omsorgskomiteens budsjettinnstilling av 13. desember er dette behovet nærmere
drøftet. Både Venstre og Senterpartiet fremmet i sine alternative budsjettforslag et forslag om å
bevilge 5 mill. kr over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2017, men det ble ikke
flertall for det i komiteens behandling. Imidlertid står en enstemmig komite bak følgende
budskap i budsjettinnstillingen:
Ny runde i 2017

«Komiteen viser til at rent drikkevann er en viktig forutsetning for god folkehelse. Norge har
godt drikkevann. Komiteen mener drikkevannet er vårt viktigste næringsmiddel, og at kvaliteten
er helt sentral for folkehelsen. Klimaendringer og ekstremnedbør gir økt risiko for forurenset
drikkevann, og det er behov for økt vannbehandling og tiltak for å sikre den omfattende
infrastrukturen. Komiteen ser positivt på at nettverket for kompetansestøtte til vannverk i krise,
som er under etablering, får øremerkede midler. Komiteen registrerer også Norsk Vanns innspill
under høringen, der behovet for teknologiutvikling og kompetanseoverføring for å løse
utfordringene med fornyelse av vannledningsnettet og håndtering av ekstremnedbør, er en del
av et stort globalt marked og spiller en rolle i det grønne skifte. Vannbransjen planlegger et
nasjonalt senter for vann og avløp ved NMBU i Ås. Komiteen ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget på egnet vis i 2017 med en vurdering av hvordan staten som drikkevannsmyndighet
stiller seg til et statlig bidrag eller samvirke til å få etablert et slikt senter.»
Norsk Vann er glad for at en enstemmig helse- og omsorgskomite står bak denne innstillingen
og vil følge opp dette videre overfor regjeringen primo 2017, sier Toril Hofshagen.

 Forum for ledningsfornyelse
- Det er etablert et tettere og mer formelt samarbeid mellom Norsk Vann / SSTT / RIN.
- Initiativet ble igangsatt med et møte på Vettre i Asker i juni 2014, hvor to repr. fra
Norsk Vann + SSTT + RIN deltok.
- Forum for ledningsanlegg avholdt sitt første møte i oktober 2014, det legges opp til
minst 3 årlige møter. Norsk Vann har sekretariat-funksjon. Forumet vil ha fokus på
tema som er viktige for samarbeidspartene. Bl.a. vil forumet gi innspill til aktuelle
Norsk Vann prosjekter.
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 Samarbeidsavtale med Norsk Vann
Rørinspeksjon Norge har samarbeidsavtale med Norsk Vann. Både RIN og Norsk
Vann ønsker et nært faglig samarbeid, for å fremme økt kunnskap og medvirke til
bedre utførelse av anlegg og drift av ledningsnett for vann og avløp. Trond
Andersen / Arnhild Krogh deltar på vegne av Norsk Vann i styremøter.
 Økonomi:
Rørinspeksjon - Norge finansierer sin drift gjennom årsavgiften, web-avgift og
inntekter fra avholdte kurs. Prosjektarbeid finansieres gjennom spleiselag og evt.
bruk av overskudd i gruppen. Aktivitetsnivået har vært under middels med 2 avholdt
kurs, og det har vært arbeidet med utarbeidelse/planlegging av flere kurs og fagtreff.
Utover dette har ressursene vært knyttet mot drift av hjemmesiden og fornyelse av
denne. Dette har resultert i det postive driftsresultatet for 2016, pålydende kr 65
567,43.

Årsberetningen sendes medlemmene i Rørinspeksjon - Norge.
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Medlemsoversikt pr 31.12.16 - Kommuner / Interkommunale:
-

Arendal kommune
Asker kommune
Bergen kommune
(Bergen Vann KF)
Bærum kommune
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Fredrikstad kommune
Glitrevannverket IKS
HIAS IKS
Kristiansand kommune
Larvik kommune
Lillehammer kommune
Lørenskog kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Sande kommune, Vestfold
Skedsmo kommune
Skien kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Ullensaker kommune
Vestfold Vann IKS
Voss kommune
Ålesund kommune

Enheter i parentes = underavdeling til hovedmedlem.
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Medlemsoversikt pr 31.12.16 - Private:
-

Aktiv Rørinspeksjon as
Aquatools as
Arne Kolstad Vann og avløp
Asplan Viak as, Drammen
(Asplan Viak as, Skien)
AVAVI as
AVK Norge as
Avløps Spesialisten as
B. Hansen Renovasjon as
Basal as
Bergen Rørinspeksjon as
Br. Grønnerud as
Br. Stenskjær as
Dacon as
Eidskog og Kongsvinger Septik as
Eivind Koch Rørinspeksjon as
EK Rørinspeksjon as
Entrep-Nor as
Eskeland Electronics as
Feilsøk Avløp as
Flagstad as
Gjøvaag as
Gravco as
Grindrud Rørinspeksjon as
GS Rørinspeksjon as
HADAK as
Hallingplast as
Harstad Spyleservice as
Hawlw Water Technology Norge as
Heldal Entreprenør as
Hof Septikrens - Miljøservice as
Hordaland Rørinspeksjon as
Høytrykksteknikk as
Høytrykks-Vakta as, Lillestrøm
Høytrykksvakta as, Tromsø
Ing. firma O. T. Pedersen as
Jøssund Maskinstasjon as
Kjeldaas as
KLM Miljø as
Kolstad Vann og Avløp as
Kongsberg Esco as
Kvinnherad Miljøservice as
LekkasjeTeknikk as
Magne Gitmark & Co as
Moldskred Renovasjon as
Morten’s Rørinspeksjon as
Niras / Promitek as

-

Nomi-Tek as
Nordland Rørinspeksjon as
Nordland Rørservice as
Norsk Wavin as
Nytt Rør as
Norover as
Olimb Rørfornying as
Omland Tankrenovasjon as
Oslo Lufthavn as
PAM Norge
Pettersen & Pinderød as
Pipelife Norge as
Pipetek as
Powel AS
Prodema Norge as
PSO as
Repstad Anlegg as
RICO Gesellshaft für Microelektronik mbH
Ridgid Scandinavia as
Ringerike Septikservice as
Rogaland Rørinspeksjon as
Roger Rørinspeksjon as
Rosim as
Rør og Kanalrens as
Rørlegger 1 Molde as
Rørlegger Dan Berg as
Rørlegger K. Wangberg Larsen as
Sandnes Transport as
Seba Nor as
Septikservice as
SIM Tankrenovasjon as
SJT Miljø as
Slamsug as
Spyleteknikk as
Stene Renovasjon as
Søgne Rørservice as
Sørheim Miljømaskiner as
TT-teknikk as
Ulefos as
Vann og Avløpsteknikk as
Vann og Rørservice as
VA teknikk as
VAT Rørteknikk as
Vitek as
VVS 24 as
VVS Senteret as
Aarsleff as

Enheter i parentes = underavdeling til hovedmedlem.
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REGNSKAP FOR 2016 M/REVISJONSBERETNING
Regnskapet for 2016 er ført av Andersen Regnskap og Bedriftsrådgivning as, og
revidert av Revisorkollegiet.
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