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Om VAnnforsk 
VAnnforsk skal fremme forskning, utvikling og innovasjon i vannbransjen gjennom å: 

• bidra til at forskningsresultatene tas i bruk i vannbransjen  
• arbeide i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden  
• være en møteplass for forskere, rådgivere, teknologileverandører, sluttbrukere 

og andre aktører i vannbransjen  
• formidle informasjon om forskning, utvikling og innovasjon i vannbransjen 
• arbeide for å styrke finansieringsmulighetene for vannbransjen  

 
VAnnforsk er en forening hvor det skapes arenaer og muligheter for samarbeid mellom 
ulike aktører i vannbransjen knyttet til forskning og innovasjon. Gjennom dette 
stimuleres det til økt forskning og utvikling. VAnnforsk har medlemmer fra 
leverandører, produsenter, rådgivere, forskningsmiljøer/-institusjoner, universiteter 
og vannselskaper/kommuner. Således representerer VAnnforsk hele vannbransjen, 
inkludert FoU-miljøet. Ytterligere informasjon finnes på www.vannforsk.no.  
 
 
Styret 
Styret har i perioden januar til april bestått av Edvard Sivertsen (SINTEF), Sigmund 
Tøien (Multiconsult), Ingun Tryland (Norsk Vann), Cynthia Hallé (NTNU), Leif Ydstebø 
(IVAR), Roger Blekkan (Vannklyngen) og Markus Rawcliffe (NRV). Vararepresentanter 
til styret har vært Zakhar Maletskyi (NMBU), Anette Åkerstrøm (VAV) og Britt Viljugrein 
(Vannklyngen). Det ble gjennomført tre styremøter med dette styret. 
 
Fra årsmøtet i april 2021 har styret bestått av Edvard Sivertsen (SINTEF), Sigmund 
Tøien (Multiconsult), Ingun Tryland (Norsk Vann), Cynthia Hallé (NTNU), Anette 
Åkerstrøm (VAV), Magne Stokka (Kruger Kaldnes, nå Xylem) og Markus Rawcliffe 
(NRV). Vararepresentanter til styret har vært Zakhar Maletskyi (NMBU), Zlatko 
Cemalovic (Bergen kommune) og Britt Viljugrein (Vannklyngen, nå Scandinavian 
Water Technology AS). Det ble gjennomført tre styremøter med dette styret. 
 
Det er jobbet aktivt med å få på plass robuste arbeidsprosesser for styret, der vi bl.a. 
har innført både møte- og talerett for vararepresentantene på alle styremøter. 
 
 
Sekretærfunksjonen 
Fra desember 2020 overtok Ingrid Selseth fra SINTEF som sekretær. Hun har jobbet 
med å få på plass rutiner for styrets arbeid inkludert innkallinger og referat. Videre har 
hun utviklet ny hjemmeside og jobbet med å få på plass innhold. Det er også 
sekretæren som holder jevnlig dialog med regnskapsfører. 
 
 
Medlemmer 
Siden det ikke ble krevd medlemskontingent og serviceavgift i 2020, var det knyttet 
noe spenning til om vi ville miste medlemmer når vi sendte ut kontingent og avgift for 
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2021. Det gjorde vi heldigvis ikke og vi har beholdt de aller fleste medlemmene. To 
medlemmer har meldt seg ut i 2021. 
 
 
Synliggjøring av FoU-behovet i vannbransjen 
Styret gav innspill til Forskningsrådets porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi 
og påpekte bl.a. at vannsektoren står foran betydelige utfordringer og opplever blant 
annet press fra økt urbanisering og klimaendringer, i tillegg til økende behov for 
vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Videre påpekte vi at det er varslet om et 
betydelig investeringsbehov med store konsekvenser for samfunnet og at 
vannbransjen burde vært løftet frem som en ny tematisk prioritering. 
 
 
Aktiviteter i 2021 
VAnnforsk arbeider etter årlige handlingsplaner vedtatt av VAnnforsks styre og 
årsmøte. Aktivitetene i 2021 ble fortsatt preget av Covid-19 pandemien, men vi fikk 
gjennomført ett fysisk arrangement og to webinarer.  
 
VAnnforsk er med i programkomiteen for Vannbransjens innovasjonskonferanse som 
arrangeres på våren hvert år. I programkomiteen for 2021 var det Edvard Sivertsen 
som representerte VAnnforsk. Konferansen ble holdt som en fysisk konferanse i midten 
av november med gode tilbakemeldinger. Vi mener det er viktig å beholde 
innovasjonskonferansen og jobbe videre med å styrke denne som en årlig sentral 
konferanse for innovasjon.  
 
Videre har styret tatt initiativ til og stått som teknisk arrangør av to webinarer for å 
informere om det nye teknologiprogrammet for vannbransjen som ledes av 
Folkehelseinstituttet og som ble lansert i slutten av september. Webinarerene ble 
arrangert i samarbeid med Norsk Vann og Folkehelseinstituttet og hadde god 
oppslutning. 
 
Trondheim, 7. april 2022 
Styret            
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Vannforsk

Resultatregnskap

Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Sum driftsinntekter 272 000 0

Driftskostnader
Varekostnad 193 900 62 891
Annen driftskostnad 1 34 492 30 477
Sum driftskostnader 228 392 93 368

DRIFTSRESULTAT 43 608 (93 368)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 195 101
NETTO FINANSPOSTER 195 101

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 43 803 (93 267)

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 43 803 (93 267)

ÅRSRESULTAT 43 803 (93 267)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 2 43 803 (93 267)
SUM OVERF. OG DISP. 43 803 (93 267)

Årsregnskap for Vannforsk Organisasjonsnr. 913412540



Vannforsk

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 16 373 0
Sum fordringer 16 373 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 440 260 421 337
SUM OMLØPSMIDLER 456 633 421 337

SUM EIENDELER 456 633 421 337

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 2 384 727 340 923
Sum opptjent egenkapital 384 727 340 923

SUM EGENKAPITAL 384 727 340 923

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 71 906 80 414
SUM KORTSIKTIG GJELD 71 906 80 414
SUM GJELD 71 906 80 414

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 456 633 421 337

Oslo 29.04.2022

Edvard Sivertsen Sigmund Tøien Markus Rawcliffe Ingun Tryland
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Anette Margaretha Åkerström Cynthia Halle Magne Stokka
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Årsregnskap for Vannforsk Organisasjonsnr. 913412540



Vannforsk

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen VAnnforsk, som er en interesseorginasjon
uten økonomisk vinning som formål. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til
grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette
er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre
betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter og kostnader

Medlemsinntekter inntektsføres fortløpende når de er fakturert. Øvrige inntekter regnskapsføres
når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med
at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet.

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller
det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter
skjønnsmessige kriterier.

Skatt

Selskapet har ikke økonomisk vinning som formål og er derfor uten skatteplikt.

Noter for Vannforsk Organisasjonsnr. 913412540



Vannforsk

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen egne ansatte.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til ledende personer.

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

I år I fjor

Revisjon 4 750 4 500

Totalt 4 750 4 500

Note 2 - Overføringer annen egenkapital

 Annen
egenkapital

Pr 1.1. 340 923
Tilført fra årsresultat 43 803
Pr 31.12. 384 727

For 2021 så ble inntektsskapende aktivitet gjenopptatt etter en liten pause på grunn av korona,
og det er derfor grunnlag for aktiv drift. Foreningen har god økonomi.

Noter for Vannforsk Organisasjonsnr. 913412540







Handlingsplan Vannforsk 2022 oppdatert: forslag til årsmøtet

Nr. Resultatmål Beskrivelse Mål 2022 Handlingsplan 2022 Ansvarlig

1

Synliggjøre FoUI-
behovet innenfor 

vannbransjen ovenfor 
offentlige finansierings-

ordninger og 
programbeskrivelser

Arbeide opp mot Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge, regionale 
forskingsfond og internasjonale 
programmer (JPIs, ERA-NET, Horizon 
Europe)

Dialog mot nasjonale 
virkemiddelapparatet

Be om møte, må ha med et spisset 
budskap. Minst ett møte ila høsten-22

Styret

Representasjon inn mot 
internasjonale programmer

Skaffe oversikt over 
kanaler/kontakpersoner  mot internasjonale 
programmer

Styret

2
Øke FoUI-aktivitet og 

samarbeid innen 
vannbransjen

Stimulere til økt interesse for og 
tilrettelegge for FoUI innen 
vannbransjen

Dialog med Norsk Vann om FoUI 
rapporteringen i bedreVANN

Sjekke ut hva som finnes hos SSB, flere 
kommuner og IKS rapporterer dette direkte 
til SSB i dag. Styret

Bidra til at forskningsresultatene tas i 
bruk

Artikler i Norsk Vanns Vannspeilet og 
tidsskriftet VANN.

1 artikkel i hvert nr av Vannspeilet om FoUI-
temaer fra VAnnforsk og oppslag 
vannklyngen.no og norskvann.no

Styret

Presentere FoUI-resultater årlig (på 
egen lavterskel) 
konferanse/workshop)

Webinarserie, se under Styret

Flere FoUI-søknader mot 
virkemiddelapparatet

Digitalt møte om 
utlysningsmuligheter, mulige ideer 
og sondering av interesser

Del av webinarserie, se under Styret

3 Styrke VAnnforsk Synliggjøre VAnnforsk Mer levende nettside Oppdatere PhD-børs Styret

Oppdatere prosjektoversikt Styret

Lage og oppdatere oversikt over 
masteroppgaver Styret

Nyhetsbrev (i forkant av webinarer)
Sende info om Vannforsk og 
arrangementer, be om å videresende 
internt

Styret

Verve medlemmer 3 nye medlemmer Vervekampanje Styret

Tilby attraktive møteplasser for 
medlemmene! Planlegge for fast 
årshjul vårmøte (inkl årsmøte), 
høstmøte og Innovasjonskonferansen

Gjennomføre årshjul: 2 webinarer ila våren Styret

4 webinarer ila høsten Styret

Innovasjonskonferansen: tema innovasjon
Sigmund sitter i 

programkomiteen på 
vegne av Vannforsk
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