
 

                            

Statutter for Vannprisen 

1. Formålet med prisen 
Vannprisen er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen Vann- og Miljøteknikk og 

Norsk vannforening. Prisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte 

fagområder. 

 

Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.  

 

Innsats det siste året eller over lengre tid, innen vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig 

eller administrativ karakter vil bil vektlagt. Andre kriterier som også vil bli lagt vekt;  

- Kandidaten er kjent for sin innsats innen vannrelaterte fagområder 

- Kandidaten er med på å heve vannfagets anseelse 

Det er et ønske at bredden innen vannfaget skal være representert blant vinnerne over tid.   

Tildelingen skal gi mulighet for omtale og pressedekning. 

2. Innhold og utdeling 
Prisens totale verdi skal være inntil kr 35 000,-. Prisen er en kunstgjenstand påført 

vannprisen og årstall samt et stipend på kr 10 000,-. 

 

Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og navn og logo til Norsk 

vannforening og RIF. 

 

Forutsatt at det er kommet inn kvalifiserte kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIF og 

Norsk vannforening på et omforent arrangement. Dersom arrangementet er en del av Norsk 

vannforenings seminar-portefølje, vil kostnader og inntekter knyttet til arrangementet gå til 

Norsk vannforening.  

 

3. Nominasjon 
Nominasjon av kandidater til Vannprisen kan gjøres hele året. Invitasjon til å fremme 

kandidater kunngjøres på Norsk vannforenings og RIFs hjemmesider samt i andre relevante 

fora og sosiale media.    

 

Nominasjon av kandidat skal være skriftlig (e-post) og må begrunnes. Vurdering av kandidat 

gjøres basert på innsendt begrunnelse. Nominasjonen skal inneholde: 

• Navn på kandidat 

• Presentasjon av kandidaten 

• Begrunnelse for kandidaturet 

 



 

                            

Nominasjon må være innkommet Norsk vannforenings sekretariat innen fristens annonserte 

utløp. Kandidater som ikke tidligere har vunnet prisen, kan renomineres med tidligere 

innsendt begrunnelse.  

 

4. Jury og administrasjon 
En komité oppnevnt av Norsk vannforening og RIF avgjør hvem som skal få Vannprisen.  

Komiteen består av 4 personer, med 2 personer fra RIFs fagutvalg for Vann- og Miljøteknikk 

og 2 personer fra styret i Norsk vannforening. Hovedansvar for administrasjon knyttet til 

annonsering av vinneren, kontakt med vinneren samt utarbeidelse av program, rullerer 

mellom organisasjonene fra år til år. Administrasjon for gjennomføring av selve 

arrangementet ligger hos Norsk vannforening.  

 

5. Presse og publisitet 
Rettigheter til presse og publisitet skal være etter samråd med RIF og Norsk vannforening. 

 

6. Endring av statuttene 
Endring av statuttene må vedtas av styret i Norsk vannforening og RIF. Prisen kan avvikles 

ved vedtak, dersom partene er enig om det.  

 

Vedtatt av Norsk vannforening og RIF, 25.11.2022 

For Norsk vannforening   For RIFs fagutvalg for Vann- og 

miljøteknikk 

Elisabeth Elgsæter      Sigmund Tøien 

Styreleder       Fagutvalgsleder 


