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Uttalelse til høringsnotatet om kommunalt eierskap og kommunale 
vann‐ og avløpsanlegg. 
 
 
Norges Miljøvernforbund går inn for at vann- og avløpsinfrastrukturen blir heleid av det 
offentlige, men åpner også opp for løsninger hvor abonnentseide løsninger også tillates.  
 
 
Norges vann- og avløpssystem har helt særpreget behov for egenregulering. 
Befolkningen er meget lav i forhold til de rike vannresursene som landets arv er. For å kunne ta  
vare på miljøet slik som det er, eller få det til å bli slik som det bør være, kreve en mer effektiv 
holdning enn det ”kommunale vent og ser hva som skjer” holdning. 
 
Landet er helt avhengig av de spesialkunnskaper og de spesielle interessene som de offentlige 
andelslagene innehar. Disse har som regel de nødvendige kunnskaper for å verne miljøet mot 
overbelastninger og risikoutsatt utvikling. Disse tar med noen få unntak hensyn til de godt bevarte 
tradisjonene ved å leve i takt med og bevare de naturlige omgivelsene.  
 
Vannverkene i Norge har i mange år arbeidet med omstilinger opp mot stadig strengere krav til 
vannsikkerhet og renhetskrav, kravene til avløp er også stadig blitt skjerpet. I et land der vann, og 
livet i vann, er av høyeste betydning for velferd blir det en selvfølge at interessene til alle blir 
medregnet. 
 
Det blir svært vanskelig å kunne få de beste vann- og avløpsløsningene uten å gi de kommunale 
andelslagene, som også kan eies av abonnentene, lov til å forvalte sine egne interesser. Der 
andelslagene er uten kommersielle mål blir det abonnentene som får fordelen av å kunne ta vare på 
sitt eget miljø på en best mulig måte. Det norske kommunesystemet er et system underlagt direkte 
demokratisk styring og har tjent folket bra i en årrekke og bør også kunne gjøre dette videre. 
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Sjøen er overbelastet av kloakk svært mange steder i landet. Dette skyldes hovedsaklig utslipp 
direkte til sjø. Noen kommunalt eide anlegg ødelegger for helhetsbildet og driver sin virksomhet i 
sterk strid med omgivelsene. De ødelegger vannkvaliteten for alt liv i havet og paradoksalt nok også 
på land. 
 
Profittselskapenes kommersielle interesser er fjernstyrt av mektige globale aktører, uten noen større 
samvittighet for landet de forurenser. Ved å ikke inneha lokal kompetanse og ansvar kan de 
ødelegge en fint oppbygget struktur som har tjent folket i masser av år, dette kan få innvirkninger 
på store deler av landets kultur, natur og miljøarv.  
 
Bevisste private andelslag, eid av de iboende abonnentene, kan i mange tilfeller opprettholde sitt 
eksistensgrunnlag gjennom samarbeid for å beholde privat eiendomsrett og ansvaret for vann- og 
avløpsvirksomheten. Vann og avløp er et felles ansvar, der alle skal ta hensyn til de regler som 
eksisterer, for å beholde miljøet rent og egnet til opprettholdelse av normalt liv.  
 
Mange fylker har et stort behov å bedre og ta vare på sine eierinteresser i vannet. Deres mål kan 
være i direkte konflikt med utenlandske eierinteresser.  
 
Det er mange steder langs kysten der det er behov for nye driftsoppgaver for å redde miljøet i vann 
og sjø fra varig redusert kvalitet. Disse nye utfordringer kan ofte løses på raskeste og beste måte 
gjennom en blanding av kommunale og private andelslag. Situasjonen krever mange og varierte 
løsninger som kan møte de nye utfordringene for en driftssikker vann- og avløpsvirksomhet. 
 
Mange steder i landet har kloakkutslippene langs kysten hatt en enorm økning selv om flere 
kommuner har klart å redusere utslipp etter krav fra Nordsjøavtalen. På Sør- og Østlandet har 
utslippene blitt redusert. 
 
Kommuner over hele landet har gitt tillatelser til private selskaper som slipper ubehandlet kloakk i 
vannet i mengder som ofte er ti, hundre, eller tusen ganger større enn det totale avløpet fra den 
private lokale befolkningen. Mange steder arbeides der i dag med å legge om dette for å få skilt og 
renset industriutslippene, og få vekk overvannet fra avløpet. 
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