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Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene
Vurdering av 81 kommuner i 2014
Om rapporten
Norsk Vann utgir årlig denne rapporten som beskriver
tilstanden for de kommunale vann- og avløpstjenestene.
81 kommuner benyttet bedreVANN i 2014, med 2,86
millioner innbyggere tilknyttet tjenestene. Disse utgjør
66 % av de 4,34 millioner innbyggerne som er tilknyttet kommunalt vann og avløp i Norge.
Innbyggertallet i deltakerkommunene varierer fra 925
til 647 676 innbyggere. Rapporten er utarbeidet av
Kinei AS ved May Rostad på oppdrag fra Norsk Vann.
Styringsgruppen for bedreVANN, består av Dag
Tobiassen, Kristiansand kommune, Bjarte Koppen,
Molde Vann og Avløp KF, Liv Thea Hanestad, GIVAS
IKS (repr. 4 kommuner) og Øivind Ryenbakken, Oslo
kommune, Vann- og avløpsetaten. Disse har et særlig
ansvar for å bidra med kvalitetssikring av rapportens
innhold. Data fra KOSTRA er tilrettelagt og levert av
Statistisk sentralbyrå, og data fra MATS er tilrettelagt
og levert av Folkehelseinstituttet. More Software
Solution AS har utviklet og driftet dataverktøyet
bedreVANN. Nina Østergaard i Paxdesign har stått
for grafisk tilrettelegging av rapporten. Norsk Vanns
prosjektleder er Ingrid Holøyen Skjærbakken.

Oppsummering av resultatene
Standarden på de kommunale vann- og avløpstjenestene
i deltakerkommunene har blitt stadig bedre i de årene
Norsk Vann har benyttet bedreVANN til tilstandsvurdering. Resultatutviklingen på vann er fortsatt positiv,
mens det på avløp er stagnasjon.
For vann var det i 2014 38 % av deltakerkommunene
som hadde god standard eller tilnærmet god standard
på alle vurderingskriteriene mot 35 % i 2013. Gjennomsnittlig kvalitetsindeks på vann var 3,2 i 2014, det
samme som i 2013. På avløpstjenesten var det 26 %
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av kommunene som hadde god standard i 2014, mot 18
% i 2013 (35 % i 2012). Gjennomsnittlig kvalitetsindeks
for avløp var på 2,7 i 2014, det samme som i 2013.
De beste kommunene på vannforsyning i 2014
Elverum, Hvaler, Klepp, Nesodden og Ullensaker er de
fem kommunene som oppnådde god standard på
alle fem vurderingskriteriene for vann i 2014. Vannet
er hygienisk betryggende, den bruksmessige vannkvaliteten og leveringsstabiliteten er god, alle innbyggerne kan forsynes med en alternativ forsyning
som er god og beregnet vanntap i ledningsnettet er
lavere enn 20 %.
De beste kommunene på avløp i 2014
Asker, Bærum, Hjelmeland, Kvitøy, Sørum og Øyer
er de seks kommunene som oppnådde god standard
på de fem vurderingskriterier på avløp i 2014. Alle
rensekravene er overholdt, over 98 % av innbyggerne
i kommunale rensedistrikt er tilknyttet godkjent utslipp,
slammet har god kvalitet og blir utnyttet, utslippet fra
overløp på avløpsnettet er beregnet til mindre enn
5 % av tilknyttet pe og ledningsnettet har god funksjon.
Kystkommunene Hjelmeland og Kvitøy kommune har
ikke rensekrav, ikke krav til disponering av slammet
og ikke krav til dokumentasjon av overløpsutslipp.
De 10 beste kommunene siste fire år
Figuren under viser de 10 kommunene som har hatt
best standard på både vann- og avløpstjenestene
de siste fire årene, der Elverum kommune er den beste
(som i 2013). God kvalitet på alle vurderingskriteriene
gir kvalitetsindeks på 4 for henholdsvis vann- og
avløpstjenesten. Se grunnlaget for beregning av
indeksene på side 5 og 13.

Bærum - årets kommune
Av Martin K Skjenken, sommervikar i Norsk Vann
Bærum kommune har hatt en stabil høy kvalitetsindeks på både vann og avløp siden 2011. Norsk Vann
har tatt en prat med Knut Bjarne Sætre, tjenesteleder
for Vann og Avløp, for å lytte til gode råd og tanker
om hvorfor og hvordan de har oppnådd den gode
standarden.
Interesse innen VA-faget
Jeg interesserer meg mest for den overordnede planleggingen av VA-systemene, altså helhetsbilde for en
kommune. Her vil jeg trekke frem sikring av vannforsyning og strategisk overvannshåndtering
som spesielt interessant.
Hvordan har dere oppnådd den gode standarden?
Her må de før oss krediteres. Fra 1960–årene turte
man å bygge et robust system; bygging av et nytt
kommunalt vannverk i 1960, et interkommunalt
vannverk sammen med Asker kommune i 1985, samt
etableringen av det interkommunale renseanlegget
Veas i 1982. I tillegg har vi koblet oss opp mot Oslo
for alternativ vannforsyning. Gode, lydhøre politikere
og en dyktig stab har vært avgjørende.
Hva er det Bærum kommune gjør som har et
overføringspotensiale til andre kommuner?
Vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi f.eks. No-dig
løsninger. I tillegg har vi satsning og fokus på driftskontroll og overvåkningssystemer.
Hva gjør dere for å minke lekkasjetallene?
Lekkasjesøk er et satsningsområde for Bærum
kommune i årene fremover. Bruttovannproduksjon
har aldri vært så lav som nå, 13 mill. m3 i 2014 mot
20,5 mill. m3 i 2004. Det holder ikke bare å søke frem
lekkasjen, den må også raskt utbedres. Vi har mål
om fortsatt reduksjon av vannproduksjonen.

Åpne overvannsløsninger i urbane områder er
krevende. Bekken må ha tilstrekkelig kapasitet og
en god landskapsmessig utforming som fungerer
både i tørrvær og ved flom.

Hva er ambisjonene for ledningsfornyelse
fremover?
Ambisjonene er å følge Norsk Vanns anbefalinger for
ledningsnettsfornyelse på 1,2 % for vann. Ved neste
års hovedplan bør dette være nådd. På avløpssiden
er vi godt over anbefalingene på 1 %.
Hvordan forbereder dere for utfordringene med
klimaendringene?
Vi har en betydelig satsning på separering av
fellessystem. På 50 og 60-tallet ble mange bekker
lagt i rør og som fellessystem, dette sliter vi med i
dag. En tredjedel av nettet er fellessystemer og denne
andelen skal ned. Spesielt større avløpsledninger,
der det tidligere var bekker, er på saneringslista.
De nyetablerte fordrøyningsanleggene skal tåle en
200 års regnintensitet.
Hva er de største framtidsutfordringene?
Utenom rekruttering av fagfolk blir utfordringene å
dimensjonere for en fremtid med uvisse prognoser
for nedbør. Man vet ikke eksakt hva man skal dimensjonere for og det koker ned til antagelser. Derfor
må man vurdere nøye hvilke prosjekter og hvordan
prosjektene skal gjennomføres.
Fakta om vann- og avløpstjenesten i Bærum
Vannproduksjon i Asker og Bærum vannverk IKS
(ABV) og i det kommunale Aurevann vannverk,
som driftes av ABV. Vannverkene kan hver for seg
levere vann til hele kommunen. Alt avløpsvannet
føres til VEAS for rensing, som eies av Oslo, Asker
og Bærum. Kommunen eier og er selv ansvarlig for
driften av 533 km vannledninger, 60 trykkreduksjonsanlegg, 13 trykkøkningsanlegg, 544 km spillvannsledninger, hvorav 35 % fellesledninger, 360 km
separate overvannsledninger, 62 pumpestasjoner
og 54 regnvannsoverløp.

Ved økt industrialisering og biltrafikk på tette flater, øker behovet
for rensing av overvann. Rensedam for overflatevann fra Rud
næringsområde.
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Vannforsyning - Standarden på kommunenes tjeneste i 2014
Personer		
tilknyttet
KI
tjenesten
			
Vektet kvalitetsindeks KI
Kommune

Elverum

17580

4,0

4835

4,0

Klepp

14333

4,0

Nesodden

17793

4,0

Ullensaker

32670

4,0

Alstahaug

7411

3,6

Bamble

13738

3,6

Bergen

264230

3,6

44601

3,6

119225

3,6

Fredrikstad

72773

3,6

Førde

11072

3,6

4500

3,6

708

3,6

Kristiansand

84829

3,6

Larvik

41590

3,6

Moss

31788

3,6

Nøtterøy

21546

3,6

Oppegård

23750

3,6

Porsgrunn

36535

3,6

Rygge

13900

3,6

Sandefjord

43434

3,6

Sola

25668

3,6

132108

3,6

Time

17678

3,6

Tromsø

69135

3,6

3559

3,6

13725

3,6

1492

3,6

13272

3,6

9710

3,4

Lørenskog

34916

3,4

Mandal

12619

3,4

Molde

25628

3,4

Randaberg

10409

3,4

Rælingen

17149

3,4

Nord-Odal

888

3,4

Drammen

66185

3,3

Kongsvinger

12470

3,3

Arendal

41080

3,2

Asker

56618

3,2

Aurskog-Høland

12337

3,2

1042

3,2

28356

3,2

2061

3,2

573

3,2

Lillesand

7450

3,2

Melhus

9024

3,2

Nordreisa

3647

3,2

627529

3,2

Rennesøy

3432

3,2

Sarpsborg

53056

3,2

Skedsmo

51676

3,2

Skien

52752

3,2

Stjørdal

17879

3,2

Strand

10418

3,2

8503

3,2

Øvre Eiker

15930

3,2

Ås

17560

3,2

Harstad

20811

3,1

Sandnes

60707

3,1

Narvik

16448

3,0

Hvaler

Bodø
Bærum

Gjerdrum
Hjartdal

Stavanger

Tynset
Østre Toten
Øystre Slidre
Sørum
Fet

Fusa
Halden
Krødsherad
Kvitøy

Oslo

Sula
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Hygienisk		
betryggende
Bruksmessig
drikkevann
vannkvalitet
40%

15%

Leveringsstabilitet

Alternativ
forsyning

Ledningsnettets
funksjon

15%

10%

20%

Vannforsyning - Standarden på kommunenes tjeneste i 2014
Personer		
tilknyttet
KI
tjenesten
			
Vektet kvalitetsindeks KI
Kommune

Songdalen

5246

3,0

Gran

8392

2,9

26392

2,9

183072

2,9

Fjell

20147

2,8

Karmøy

41190

2,8

Ålesund

42976

2,8

Os i Hordaland

13087

2,7

Lardal

1413

2,5

Hjelmeland

2095

2,5

Åseral

1355

2,4

19976

2,3

Grue

3737

2,3

Finnøy

1867

2,1

Øyer

3689

2,0

Nordre Land

2856

1,7

Ringebu

2757

1,2

Ringerike
Trondheim

Grimstad

Hygienisk		
betryggende
Bruksmessig
drikkevann
vannkvalitet
40%

Leveringsstabilitet

Alternativ
forsyning

Ledningsnettets
funksjon

15%

10%

20%

15%

Vurderingskriterier for standard på vannforsyningen
God: 4 poeng i kvalitetsindeksen
•

•
•
•
•

Hygienisk: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har hygienisk betryggende
drikkevann. Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt og gjennom vannbehandlingen
og har dokumentert god hygienisk kvalitet
Bruksmessig: 100 % av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH og farge er
tilfredsstilt
Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år
og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt
Alternativ: 100 % av innbyggerne, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere, har gode alternative
forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 måneder
Ledningsnettet: Beregnet vanntap er < 20 % av den totale vannmengden som er produsert og levert på
distribusjonsnettet

Dårlig: 0 poeng i kvalitetsindeksen
•

•
•
•
•

Hygienisk: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk betryggende
drikkevann. Beskyttelsen mot forurensninger i kilde, nedbørfelt og/eller vannbehandling er for dårlig og/eller
det er målt tarmbakterier i flere prøver på nettet
Bruksmessig: > 25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har dårlig bruksmessig vannkvalitet.
Kravene til pH og/eller farge overholdes stort sett ikke over året
Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør > 1,0 time pr. innbygger i
gjennomsnitt pr. år
Alternativ: > 25 % av innbyggerne eller > 5000 personer, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere,
har ingen alternativ forsyningsmulighet eller at den alternative forsyningen har for dårlig kvalitet
Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de
siste tre årene) og beregnet vanntap er > 40 % eller antall lekkasjereparasjoner på nettet er > 0,10 pr. km pr. år

Mangelfull: 2 poeng i kvalitetsindeksen
•

Standard som ligger mellom kriteriene for God og Dårlig		

Beregning av kvalitetsindeks for vannforsyning								
Tabellen under viser et eksempel på beregning av kvalitetsindeks for en kommune. Dersom alle vurderingsområdene
har fått vurdering God, blir kvalitetsindeksen 4,0.								
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Vannforsyning - de største utfordringene

Figuren viser beregnet vanntap inkl. tap i private stikkledninger, i % av vannleveransen på ledningsnettet og
hvor stor andel av vannledningsnettet som i gjennomsnitt er fornyet de siste tre årene. Kommunene som har
grønne stolper har akseptabelt vanntap (< 20 %), mens kommunene med gule stolper har beregnet vanntapet
til < 40 %. Den grønne horisontale streken angir 1,2 % ledningsfornyelse, som er antatt fornyelsesbehov på
nasjonalt nivå, vurdert av Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsfornyelse (2014).
De fleste kommunene har store vanntap
Figuren over viser såkalt “ikke bokført vann” i 2014,
en indikator for omfang av vanntap på ledningsnettet.
Ikke bokført vann er differansen mellom produsert
vannmengde og mengde vann som er målt eller
stipulert forbruk for de ulike abonnentgruppene,
samt offentlig vannforbruk. Denne metoden gir en
indikasjon på den totale lekkasjeandelen i kommunalt
og privat ledningsnett. For husholdningsabonnenter og
fritidsboliger der vannforbruket ikke
er målt, er det benyttet 160 liter pr.
person og døgn i beregningen av
forbruket. For fritidsboliger regnes
35 bruksdøgn pr. år i snitt.
Bare 10 % av kommunene har et
beregnet vanntap mindre enn 20 %,
som i Norge anses å være et akseptabelt
nivå. 51 % av kommunene har et
beregnet vanntap mindre enn 40%,
som er noe bedre enn i 2013 (55%).
Det må imidlertid tas noe forbehold om
kvaliteten på kommunenes beregning
av vannforbruk som ikke blir målt.
Det er bare 25 % av kommunene som
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måler vannforbruket til husholdningsabonnentene.
Figuren under viser utviklingen av vanntapet for
deltakerkommunene i bedreVANN. I 2013 snudde den
gode utviklingen fra årene 2010-2012. Resultatet for
2014 er noe bedre enn for 2013. Vi kan trygt slå fast
at de fleste kommunene har en stor utfordring med å
reduserer lekkasjene på vannledningsnettet.

Vannforsyning - de største utfordringene

Figuren viser beregnet vanntap inkl. tap i private stikkledninger, i % av vannleveransen på ledningsnettet og
hvor stor andel av vannledningsnettet som i gjennomsnitt er fornyet de siste tre årene. Kommunene med røde
stolper har vanntap > 40 %. Den grønne horisontale streken angir 1,2 % ledningsfornyelse, som er antatt
fornyelsesbehov på nasjonalt nivå, vurdert av Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsfornyelse (2014).

Ledningsfornyelsen går ned
Til tross for problemet med stort vanntap er ledningsfornyelsen fortsatt lav. Gjennomsnittlig ledningsfornyelse
i 2014 var på bare 0,73 %, som er samme nivå som
for 2013. Figuren til høyre viser samlet gjennomsnittlig
ledningsfornyelse siste tre år for perioden 2007-2014.

Ledningsfornyelsen for deltakerkommunene har vist
en nedgang år for år, fra ca. 0,9 % i 2007 til ca. 0,8 %
i 2013 og 2014. Selv om nivået er langt dårligere enn
antatt nasjonalt behov på ca. 1,2 %, er det positivt at
nedgangen har flatet ut.

Best på ledningsfornyelse
16 % av kommunene har en gjennomsnittlig ledningsfornyelse på over 1,2 %
siste tre år, som er tilsvarende som for
2013. Dette er:
Strand
2,9 %
Rælingen
2,0 %
Larvik
1,9 %
Gjerdrum
1,8 %
Halden
1,6 %
Skedsmo
1,5 %
Fet
1,5 %
Oppegård
1,4 %
Kongsvinger
1,3 %
Melhus
1,3 %
Molde
1,2 %
Randaberg
1,2 %
Lillesand
1,2 %
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Vannforsyning - de største utfordringene

Drikkevannet er hygienisk betryggende
For å oppnå vurdering God på dette kriteriet må det
ikke påvises tarmbakterier i kontrollprøvene som tas
av vannet på distribusjonsnettet. I tillegg skal vannproduksjonsanleggene ha to uavhengige hygieniske
barrierer i kilde/nedbørfelt og i vannbehandlingen.
Dette skal forhindre at ev. forurensninger når fram til
abonnentene. Kommunene og vannselskapene er
ansvarlig for å utføre nødvendige risikoanalyser og
faglige vurderinger for å bedømme hva som er
nødvendige sikringstiltak i nedbørfelt, vannkilde/
vanninntak, vannbehandling og desinfeksjon.
Ved utgangen av 2014 var det 2,89 millioner innbyggere
tilknyttet deltarkommunenes vannforsyning. Av disse
var det bare 15 000 (0,5 %) som enda ikke hadde
fullgod hygienisk barrieresikring. Dette er en stor
resultatforbedring fra 2013 (1,4 %).
Det største vannverket som fortsatt mangler fullgod
barrieresikring er Brandbu vannverk i Gran kommune
(3 800 innbyggere). De øvrige er vannverk som
forsyner < 1000 innbyggere.
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Vannverk i Øyer og Ringebu kommuner fikk i 2014
påvist tarmbakterier i rentvannet. Dette skyldes store
oversvømmelser fra Lågen. Den hygieniske barrieresikringen har ikke vært god nok til å tåle
flomsituasjonene.
Figuren over viser standarden på vannforsyningen mht.
hygienisk betryggende vann for perioden 2009-2014.
Figuren angir hvor mange innbyggere som er tilknyttet
kommunal vannforsyning i deltakerkommunene som
har hygienisk betryggende drikkevann, eller der
sikringen fortsatt er noe mangelfull. Figuren viser
at deltakerkommunene i bedreVANN langt på vei er
kommet i mål mht. sikringen av hygienisk betryggende
drikkevann.

Vannforsyning - de største utfordringene

Alternativ vannforsyning
Figuren over viser tilstanden mht. alternativ forsyning
for deltakerkommunene i perioden 2009-2014.
Ved utgangen av 2014 var det 22 av de 79 deltakerkommunene (som representerer 42 % av innbyggerne)
som hadde dårlig eller ingen alternativ forsyning. 45 av
kommunene (49 % av innbyggerne) hadde god
alternativ forsyning til sine abonnenter.
Det er flere store kommuner som ikke har god nok
dekning og/eller kvalitet på alternativ forsyning.
Oslo og Trondheim kommuner med til sammen 810 000
innbyggere er de største. De øvrige kommunene er:
Skien (52752), Skedsmo (30000 av 51676), Ålesund
(42976), Karmøy (41190), Arendal (41080), Halden
(28356), Ringerike (26392), Fjell (20147), Stjørdal
(17879), Sørum (13272), Aurskog-Høland (12337),

Strand (10418), Melhus (9024), Sula (8503),
Gran (8392), Lillesand (7450), Rennesøy (3432),
Nordre Land (2856), Ringebu (2757) og Hjelmeland
(2095). Tallet i parentes angir antall innbyggere
tilknyttet den kommunale vannforsyningen.
Utbyggingskostnadene for etablering av en god
alternativ forsyning er ofte høye. De beste løsningene
oppnås dersom det etableres samarbeid mellom
nabokommuner eller vannverkene i en kommune,
slik at kommunene/vannverkene gjensidig kan forsyne
hverandre dersom det oppstår behov for alternativ
forsyning. Oslo kommune har beregnet at kostnadene
med å få en god alternativ forsyning til hovedstaden
kan bli i størrelsesorden 18 milliarder kroner, noe som
vil øke gebyrene med 70 %.
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Vannforsyning - Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet. Personer tilknyttet er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall
fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet.

Selvkost
De blå stolpene i figuren viser selvkost for vannforsyningstjenesten i kr/person tilknyttet og er grunnlaget for beregning av gebyrene. Selvkost består av
kostnader til lønn, drift og vedlikehold samt kapitalkostnader. I 2014 utgjorde kapitalkostnadene i gjennomsnitt 36 % av selvkost og består av avskrivninger på
investeringer og rentekostnader (mot 33 % i 2013).
Kvalitetsindeks
Over stolpene vises et farget kulepunkt som er
standarden på kommunenes tjenester uttrykt med
en kvalitetsindeks. Standarden for kommunens
tjeneste, kvalitetsindeksen samt forklaring på beregning
av denne, er vist i tabellene på side 4 og 5. Dersom
standarden er God på alle kriteriene som vurderes, er
kvalitetsindeksen 4,0.
Økte kostnader for å oppnå god standard på
kort sikt
Kommunene bes om å gjøre en vurdering av hva det
vil koste å oppnå god standard iht. Norsk Vanns
kriterier på kort sikt. I beregningen av økte kapitalkostnader forutsettes det at nødvendige investeringer
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gjøres i løpet av fire år, uavhengig av kommunens
faktiske ambisjonsnivå og framdriftsplaner. Figuren
viser at kostnadsøkningen (oransje stolpe) vil variere
mye fra kommune til kommune uavhengig av dagens
kvalitetsindeks. Kommuner som ikke har utført en
slik beregning har fått et fiktivt påslag på toppen av
selvkost, som tilsvarer den gjennomsnittlige økningen
i kapitalkostnadene (kr/personer tilknyttet) for
kommunene som har utført beregningen (hvit stolpe
med orange innramming). Kommuner som deltar i
bedreVANN på nivå 1 skal ikke utføre beregning av
investeringsbehovet. En del av kommunene som
deltar på nivå 2 har heller ikke rapportert investeringsbehovet.
Kommunene som vil få størst kostnadsøkning er
Oslo, Nesodden, Skedsmo, Arendal, Fjell, og Lillesand
dersom nødvendige investeringer skulle vært gjennomført i løpet av fire år. De fleste av disse kommunene
må gjøre større investeringer i alternativ forsyning.

Vannforsyning - Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet. Personer tilknyttet er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall
fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Kommunene Ringebu, Øyer, Hvaler, Øystre Slidre og
Åseral har særlig mange fritidsinnbyggere.
Årsaker til forskjeller i kostnadene
Den viktigste årsaken til forskjellene i selvkost er
størrelsene på kommunene. Uavhengig av standard og
effektivitet er de små kommunene dyrere, da det er
få abonnenter å fordele kostnadene på. Når kommunene
blir veldig små, dvs. de forsyner færre enn 5 000
personer, øker enhetskostnadene vesentlig, slik det
framgår av figuren på side 11. Kommunene som
forsyner flere enn 15 000 innbyggere, har
medianverdi for selvkost ved dagens
standard på ca. 1100 kr/person
tilknyttet (se figur side 10).
Kommunene som forsyner færre enn
15 000 innbyggere, har medianverdi
for selvkost på ca. 1800 kr/person
tilknyttet (se figur side 11).

Nær 40 % av kommunene har god standard på
tjenestene og ca. 14 % har betydelige utfordringer
med kvaliteten. Økte investeringer må til for å utbedre
disse forholdene.
Gjennomsnittlig kvalitetsindeks for alle deltakerkommunene er økt fra 2,9 i 2009 til 3,2 i 2014.

Utvikling av kvaliteten på
tjenestene i perioden 2009-2014
Figuren til høyre viser utvikling av
standarden på kommunal vannforsyning for perioden 2009-2014
uttrykt ved kvalitetsindeks. Det
framgår av figuren at resultatene
for 2014 er oppe igjen på nivå med
2012-resultatene.
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Avløpstjenesten - Standarden på kommunenes tjeneste i 2014
Kommune

Personer		
tilknyttet
KI
tjenesten		

Vektet kvalitetsindeks KI		
Asker

56700

4,0

119230

4,0

1593

4,0

Kvitøy

135

4,0

Sørum

14224

4,0

Øyer

2958

4,0

Alstahaug

6058

3,8

Larvik

41255

3,8

Mandal

14937

3,8

Songdalen

5230

3,8

Øvre Eiker

15730

3,8

Aurskog-Høland

10370

3,6

Bamble

12887

3,6

1130

3,6

11072

3,6

2108

3,6

Lørenskog

34579

3,6

Rælingen

16856

3,6

Skedsmo

51065

3,6

Ullensaker

32126

3,6

9400

3,6

Elverum

17236

3,4

Moss

31396

3,4

Sandefjord

43120

3,2

249368

3,2

10062

3,2

2894

3,2

23488

3,2

129660

3,2

19446

3,2

Sula

6279

3,2

Time

17897

3,2

Øystre Slidre

2224

3,2

Fusa

1983

3,0

Grue

2310

3,0

830

3,0

18023

3,0

Nord-Odal

2793

3,0

Nordreisa

3408

3,0

Gjerdrum

4118

2,8

643675

2,8

9072

2,8

Rygge

14770

2,8

Sandnes

66308

2,8

178730

2,8

Nøtterøy

20726

2,8

Kongsvinger

12793

2,6

Rennesøy

2946

2,6

Hvaler

4388

2,4

Klepp

16674

2,4

Kristiansand

86418

2,4

Ås

17000

2,4

4450

2,2

Molde

23632

2,2

Strand

10248

2,2

Våler i Østfold

2510

2,2

Åseral

1399

2,2

Drammen

65967

2,0

Os i Hordaland

12833

2,0

Sola

24395

2,0

Oppegård

26075

1,8

Melhus

11172

1,8

Bærum
Hjelmeland

Finnøy
Førde
Krødsherad

Østre Toten

Bergen
Gran
Ringebu
Ringerike
Stavanger
Stjørdal

Hjartdal
Narvik

Oslo
Randaberg

Trondheim

Eidskog
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Overholdelse
gjeldende
rensekrav*
40%

Tilknytning Kvalitet
godkjente og bruk
utslipp** av slam
10%

10%

Overløpsutslipp
fra
avløpsnettet

Ledningsnettets
funksjon

20%

20%

Avløpstjenesten - Standarden på kommunenes tjeneste i 2014
Kommune

Personer		
tilknyttet
KI
tjenesten		

Vektet kvalitetsindeks KI		
9960

1,6

Fredrikstad

79071

1,6

Halden

23443

1,6

Harstad

21409

1,6

Nesodden

14595

1,6

Porsgrunn

34960

1,6

Skien

47915

1,6

Tromsø

64670

1,4

Bodø

43179

1,2

Sarpsborg

53398

1,2

Arendal

36835

1,0

1070

1,0

Ålesund

35087

1,0

Karmøy

35692

0,8

Nordre Land

2870

0,8

Tynset

2467

0,8

Grimstad

19088

0,6

Lillesand

9190

0,6

Fet

Lardal

Overholdelse
gjeldende
rensekrav*
40%

Tilknytning Kvalitet
godkjente og bruk
utslipp** av slam
10%

10%

Overløpsutslipp
fra
avløpsnettet

Ledningsnettets
funksjon

20%

20%

*) Kommuner som kun har funksjonskrav til rensing og som ikke dokumenterer overholdelsen av krav med kontrollprøver har fått vurdering God		
**) Krav som må oppfylles innen utgangen av 2018. Status tilknytning av innbyggere i kommunale rensedistrikt til rensing med godkjent renseprosess		
			

Vurderingskriterier for standard på avløpstjenesten
God:
•
•
•
•
•

4 poeng i kvalitetsindeksen
Rensekrav: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som
overholdt alle gjeldende rensekrav i 2014
Tilknytning: > 98 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og blir renset i renseanlegg
med riktig type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylle senest innen 2018
Slam: > 90 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år, og 100 % av årets slamproduksjon
tilfredsstiller minst kvalitetsklasse III i gjødselvareforskriften, og det er ikke deponert noe slam.
Overløp: < 5 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet
Ledningsnettet: Antall kloakkstopper er < 0,05 pr. km ledning pr. år og antall kjelleroversvømmelser er < 0,10 pr.
1000 innbygger tilknyttet pr. år. Kun kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningspliktig inngår i antallet

Dårlig: 0 poeng i kvalitetsindeksen
•
•
•
•
•

Rensekrav: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere er tilknyttet renseanlegg som ikke
overholder gjeldende rensekrav i 2014
Tilknytning: < 95 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og renseanlegg med riktig
type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylles senest innen 2018
Slam: < 50 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år og < 90 % av slammet tilfredsstiller
kvalitetsklasse III eller at > 10 % av årsproduksjonen er deponert
Overløp: > 15 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet, eller manglende dokumentasjon
Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de siste
tre årene) og antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. år eller antall kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000
innbygger pr. år

Mangelfull:
•

2 poeng i kvalitetsindeksen
Standard som ligger mellom kriteriene for God og Dårlig

Beregning av kvalitetsindeks for avløpstjenesten
							
Tabellen under viser et eksempel på beregning av kvalitetsindeks for en kommune. Dersom alle vurderingsområdene
har fått vurdering God, blir kvalitetsindeksen 4,0.		
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Avløpstjenesten - de største utfordringene

Mange store anlegg oppfyller ikke kravene
Overholdelse av rensekravene er det viktigste
vurderingskriteriet for standarden på avløpstjenesten.
Utslippene fra renseanleggene er store punktutslipp
som har avgjørende betydning for resipientene. Bedre
rensing og reduksjon av utslippene fra renseanleggene
er viktige tiltak for å oppnå vannkvalitetsmålene i
vannforskriften. På dette området gjenstår en
betydelig innsats i årene som kommer.
Figuren over viser en kraftig resultatforbedring fra
2011 til 2012. Resultatene for 2013 ble imidlertid
ikke like gode og situasjonen ble ytterligere forverret
i 2014. Bare 32 % av de 2,84 millioner innbyggerne i
deltakerkommunene bor i kommuner som overholder
alle rensekravene, mot 35 % i 2013 og 65 % i 2012.
Andelen innbyggere som er bosatt i kommunene med
dårlig overholdelse av rensekrav er økt fra 9 % i 2013
til 21 % i 2014.
Resultatene preges av at det er mange store renseanlegg som ikke klarer rensekravene i 2013 og 2014.
De største anleggene er:
Bekkelaget (300 000. Nitrogen. Oslo og Oppegård),
SNJ, IVAR (233 000. Sekundærrensekravene. Stavanger,
Sandnes, Sola, Randaberg og Gjesdal), Høvringen
(168 000. Sekundærrensekravene. Trondheim),
Frevar (78 500. Fosfor. Fredrikstad og Hvaler),
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Tønsberg (62 500. Fosfor. Tønsberg, Nøtterøy og
Re), Ladehammeren (52 000. Sekundærrensekravene.
Trondheim), Knardalstrand (47 000. KOF. Porsgrunn
og Skien), Saulekilen (40 000. Fosfor. Arendal og
Grimstad), Bredalsholmen (28 000. Sekundærrensekravene. Kristiansand), Søndre Follo
(20 400. Fosfor. Ås og Vestby), Nordre Follo
(38 000. Oppegård og Ås), Elstrøm (20 000.
Sekundærrensekravene og fosfor. Skien), Tomajord,
Strandveien og Langnes (45 000. Primærensekravene.
Tromsø). Opplysningene i parentesen angir totalt
antall innbyggere tilknyttet, hvilket krav som ikke
ble overholdt og hvilke kommuner som renser
avløpsvannet på anlegget.
De fleste renseanleggene har renseresultater som
ligger tett opp til å kunne overholde kravene. Årsaken
til at så mange likevel ikke klarer kravene er nok
sammensatt. En del anlegg kan være overbelastet i
perioder med mye fremmedvann, andre har utfordringer
med prosessoptimalisering. Noen anlegg er gamle og
trenger rehabilitering, andre er nylig satt i drift.
En del kommuner prioriterer å redusere fremmedvannstilførselen til renseanlegget framfor å investere
i renseanlegget.

Avløpstjenesten - de største utfordringene

Overløpsutslipp
Kommuner med utslipp fra større tettbebyggelser, har
iht. forurensningsforskriften krav om å dokumentere
utslipp fra overløp på avløpsnettet. Dette er utslipp
fra regnvannsoverløp i fellesledninger for spillvann
og overvann samt fra nødoverløp i pumpestasjoner.
Figuren over viser utviklingen av kommunenes evne
til å dokumentere overløpsutslippene og hvor stor
betydning utslippene har. Kommunene må gjøre en
beregning av hvor store utslippene antas å være
basert på måling av tiden, størrelsen på overløpene
og antatt andel som går i overløp når overløpene er
i drift. Noen kommuner benytter også
modellberegninger for å stipulere
omfang av overløpsutslippene.

Omfang av fellessystem og regnvannsoverløp
Et viktig tiltak for å redusere fremmedvann som
overbelaster avløpsanleggene, er å separere fellesledningsnettet. BedreVANN måler derfor i hvilken
grad kommunene erstatter fellessystem med separatsystem for spillvann og overvann. Figuren under viser
utviklingen av andelen fellessystem og antall regnvannsoverløp pr. km spillvannsledning for perioden
2009-2014. Andelen fellessystem er redusert fra
gjennomsnittlig 28 % i 2009 til 26 % i 2013/2014.
Antall regnvannsoverløp pr. km ledning viser en
økning fra 2013 til 2014.

I 2014 har 66 % av kommunene
beregnet omfanget av overløpsutslipp.
82 % av innbyggerne er bosatt i
kommunene som dokumenterte
utslippene i 2014. Kommunene får
vurdering God dersom beregnet
overløpsutslipp er < 5 % av antall
pe tilknyttet avløpsnettet. Det er
kun seks kommuner som stipulerer
at utslippet utgjør mer enn 5 %.
24 av kommunene (30 %) har ikke
dokumentasjon på sine utslipp enda.
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Avløpstjenesten - de største utfordringene

Driftsforstyrrelser på avløpsnettet
Figurene på side 16 og 17 viser omfanget av driftsforstyrrelser målt som kloakkstopper og kjelleroversvømmelser. Statistikken viser omfanget av
kjelleroversvømmelser der kommunen har erkjent
å ha erstatningsansvar i rapporteringsåret. Antall
kjellere som ble oversvømmet kan derfor være høyere
enn det figurene viser. Fordelingen mellom andel
kommuner med god ledningsnettsfunksjon og
Resultatutvikling 2009-2014
Figuren til høyre viser utviklingen
av driftsforstyrrelser på avløpsnettet i deltakerkommunene i
perioden 2009-2014. Den viser
at omfanget av kjelleroversvømmelser (ansvar) og kloakkstopper har gått ned i løpet av
perioden. Resultatene for 2014 er
på samme nivå som for 2013 og
2012. Nytt i 2014 er dokumentasjon
av alle kjelleroversvømmelsene
som blir rapportert til kommunen,
uavhengig av ansvar. Dette er et
vesentlig større antall enn de som
kommunen har erkjent erstatningsansvar for.
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kommunene med større omfang av driftsforstyrrelser,
var tilsvarende i 2014 som for 2013. Andelen kommuner
med vurdering God er tilsvarende som for 2013.
I tillegg viser figurene kommunenes innsats mht.
ledningsfornyelse. Den grønne horisontale streken
angir 1,0 % ledningsfornyelse, som er antatt
fornyelsesbehov på nasjonalt nivå, vurdert av Norsk
Vanns arbeidsgruppe for ledningsfornyelse (2014).

Avløpstjenesten - de største utfordringene

Ledningsfornyelse
Figuren over, som viser kommunene med størst
omfang av driftsforstyrrelser, viser også at ledningsfornyelsen i mange av kommunene er svært lav i
forhold til problemenes omfang. Det er imidlertid noen
kommuner som gjør en omfattende fornyelsesinnsats.
De beste kommunene, som har fornyet over 1,0 %
i snitt siste tre år er:
Lillesand
2,0 %
Halden		
1,7 %
Rælingen
1,6 %
Alstahaug
1,6 %
Oslo		
1,5 %
Asker		
1,5 %
Oppegård
1,5 %
Bærum		
1,4 %
Molde		
1,4 %
Nesodden
1,3 %
Sula		
1,3 %
Drammen
1,2 %
Moss		
1,2 %
Bergen		
1,1 %
Fredrikstad
1,1 %
Klepp		
1,0 %

snittlig ledningsfornyelse på under 0,5 % i 2014.
Den gjennomsnittlige ledningsfornyelsen for alle
kommunene i 2014 var på 0,81 %, som er en liten
økning fra 2013 (0,78 %).
Utvikling ledningsfornyelse
Figuren under viser gjennomsnittlig fornyelse av
spillvannsnettet for deltakerkommunene i bedreVANN
for perioden 2009- 2014. Resultatene for 2014 er
positive, siden ledningsfornyelsen er høyere enn
for 2013.

De fleste kommunene må imidlertid
øke sin innsats betydelig sammenlignet med dagens nivå. Hele 50 %
av kommunene hadde en gjennom-
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Avløpstjenesten – Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet, der personer er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. De blå fargene på stolpene angir omfang av rensekrav på renseanleggene i kommunene.
Selvkost
De blå stolpene i figuren viser selvkost for avløpstjenesten
i kr/person tilknyttet og er grunnlaget for beregning av
gebyrene. Kommuner som har renseanlegg der det kun
er krav til enkel mekanisk rensing eller primærrensing
har lyse blå stolper. Kommuner som har renseanlegg med
krav til sekundærrensing som høyeste krav har mellomblå farge. Kommunene som har krav til fosforrensing,
ev. med tilleggskrav om nitrogenrensing og/eller
sekundærrensing har mørk blå farge. Jo mørkere blå
farge, dess mer kostbar renseprosess. Selvkost består
av kostnader til lønn, drift og vedlikehold samt kapitalkostnader. I 2014 utgjorde kapitalkostnadene i gjennomsnitt 36 % av selvkost og består av avskrivninger på
investeringer og rentekostnader (mot 32 % i 2013).
Kvalitetsindeks
Over stolpene vises et farget kulepunkt som er
standarden på kommunenes tjenester uttrykt med
en kvalitetsindeks. Standarden for kommunens
tjeneste, kvalitetsindeks samt forklaring på beregning
av kvalitetsindeksen er vist i tabellene på side 12 og
13. Dersom standarden er god på alle kriteriene som
vurderes, er kvalitetsindeksen 4,0.
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Økte kostnader for å oppnå god standard
Kommunene bes om å gjøre en vurdering av hva det
vil koste å oppnå og opprettholde God standard iht.
Norsk Vanns kriterier på kort sikt. I beregningen av
økte kapitalkostnader forutsettes at nødvendige
investeringer gjøres i løpet av fire år, uavhengig av
kommunens faktiske ambisjonsnivå og framdriftsplaner. Figuren viser at kostnadsøkningen (oransje
stolpe) vil variere mye fra kommune til kommune
uavhengig av dagens kvalitetsindeks.
Kommuner som ikke har utført en slik beregning
har fått et fiktivt påslag på toppen av selvkost (hvit
stolpe med oransje innramming), som tilsvarer middelverdien av økte kapitalkostnader i kr/person for de
kommunene som har beregnet investeringsbehovet.
Kommuner som deltar i bedreVANN på nivå 1 skal ikke
utføre beregning av investeringsbehovet. En del av
kommunene som deltar på nivå 2 har heller ikke
rapportert investeringsbehovet.
Kommuner som har beregnet de største relative
investeringsbehovene for å oppnå god 2014-standard
er Karmøy, Skedsmo, Skien, Fredrikstad, Lillesand
og Østre Toten.

Avløpstjenesten – Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet, der personer er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Kommunene Ringebu, Øystre Slidre, Øyer, Hvaler og Åseral
kommuner har særlig mange fritidsinnbyggere. De blå fargene på stolpene angir omfang av rensekrav på
renseanleggene i kommunene.
Årsaker til forskjeller i kostnadene
Den viktigste årsaken til forskjellen i selvkost er
størrelsen på kommunen og omfang av rensing på
renseanleggene. Når kommunene blir veldig små,
dvs. de forsyner færre enn 5 000 personer, øker
enhetskostnadene vesentlig. Kommunene som har
tilknyttet flere enn 15 000 innbyggere, har

en medianverdi for selvkost ved dagens standard
på ca. 1500 kr/person tilknyttet. Kommunene som
har tilknyttet færre enn 15 000 innbyggere, har
medianverdi for selvkost på ca. 2100 kr/person
tilknyttet.

Utvikling av standarden på
avløpstjenestene 2009-2014
Figuren til høyre viser utvikling
av standarden på kommunal
avløpstjeneste for perioden
2009-2014. Resultatene for 2014
er svakere enn for 2013. Hovedårsaken til forverringen av
resultatene er lavere overholdelse
av rensekravene på de store
renseanleggene.
Gjennomsnittlig kvalitetsindeks
for deltakerkommunene har økt
fra 2,4 i 2009 til 2,7 i 2014. Til
sammenligning økte kvalitetsindeksen for vannforsyning fra
2,9 i 2009 til 3,2 i 2014.
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Produksjon av de kommunale VA-tjenestene

Selvkost (gebyrgrunnlag)
Nytt i år er at de fleste interkommunale selskapene er
blitt bedreVANN brukere. Dette gir tilgang til kostnadsnøkkeltall for hele VA-sektoren. Figuren over viser
selvkost på hhv. vann og avløp for bedreVANN
kommunene og for alle norske kommuner (KOSTRAdata). Selvkost utgjorde på landsbasis 6,9 milliarder
kroner på avløp og 5,5 milliarder på vann i 2014.
Selvkost i bedreVANN kommunene var på
7,1 milliarder kroner, der 15 % ble produsert i de
interkommunale VA-selskapene. Selvkost i bedreVANN
kommunene utgjorde ca. 57 % av produksjonen på
landsbasis og VA-selskapenes andel var 9 %.
I bedreVANN kommunene og selskapene utgjorde
kapitalkostnadene enn mindre andel enn for landsgjennomsnittet, hhv. 36 % og 45 %. Som følge av
VA-sektorens store investeringsbehov, vil andelen
kapitalkostnader øke i årene framover. Driftskostnadene
påvirkes i mindre grad av dette.
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Investeringer
Basert på rapporteringen fra selskapene og ca. 40
kommuner som deltok i bedreVANN på nivå 2, har
vi estimert investeringsomfanget på landsbasis til ca.
9,3 milliarder kroner i 2014. Det må presiseres at dette
er et forholdsvist grovt overslag, da investeringene
kan variere mye fra kommune til kommune. Tallet
inkluderer ikke investeringer som gjøres i utbyggingsområdene, der kommunene overtar infrastrukturen
vederlagsfritt. Investeringene i bedreVANN kommunene
og selskapene utgjorde ca. 58 % av antatte
investeringer. Se figuren øverst på side 21.
Kjøp av tjenester i markedet
Sum driftskostnader og investeringer, kalt årsproduksjonen av VA-tjenestene, var ca. 16,4 milliarder
kroner på landsbasis i 2014. Av dette utgjorde innkjøp
av varer og tjenester fra markedet ca. 69 %. Kjøp
av varer og tjenester til driften utgjorde ca. 45 %,
og andel kjøp av tjenester til investeringer utgjorde
ca. 80 %. Andelen kommunal produksjon av
investeringer variererte mye i kommunene, fra
ca. 50 % til mindre enn 10 %. I VA-selskapene var
egenproduksjonen av investeringene lavere, i snitt
kun 3 %.

Produksjon av de kommunale VA-tjenestene
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Prisen til abonnentene

Kommentarer til gebyrpresentasjonen
Da kostnadene med produksjon av VA-tjenester varierer
mye fra kommune til kommune, varierer årsgebyrene
som abonnentene betaler tilsvarende. Figuren over
viser hva en standard husholdningsabonnent betalte i
årsgebyr pr. år, inklusive merverdiavgift og ev. vannmålerleie. En standard husholdningsabonnent er enten
en abonnent med vannmåler som betaler for 150 m3/år
(i kommuner der > 50 % av boligabonnentene har
vannmåler) eller en abonnent med 120 m2 bolig, uten
vannmåler som får årsgebyret stipulert etter areal
(i kommuner der vannmålerdekningen er < 50 %).
Gebyrene er korrigert for ev. over- eller underdekning
i forhold til selvkost for å gjøre tallene sammenlignbare.
Utvikling av vanngebyrene
Figuren til høyre viser utviklingen
av årsgebyrene på vann for ulike
størrelser av kommuner for perioden
2010-2014, korrigert iht. konsumprisindeksen. Vanngebyrene for
kommuner med < 5000 innbyggere
tilknyttet var i 2014 ca. 4400 kr/år
og for kommuner > 50 000
innbyggere tilknyttet på ca.
2300 kr/år. For kommuner som
har < 10 000 innbyggere tilknyttet
har realveksten i vanngebyrene i
femårsperioden vært på 13 %.
For de større kommunene har
realveksten i årsgebyret vært
på 16 %.
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Dvs. dersom en husholdningsabonnent betaler 2000
kr/år i årsgebyr og selvkostdekningen i kommunen
kun er 80 %, er gebyret korrigert til 2500 kr/år. En
del kommuner må f.eks. sette ned gebyrene i en
kortere periode for å betale ned på for store selvkostfond. Korrigerte årsgebyrer for vann og avløp i 2014
varierer mellom 3 257 - 16 905 kr/år med middelverdi
på 7 638 kr/år. Gjennomsnittlig VA-gebyr for deltakerkommunene i 2013 var til sammenligning 7 263 kr/år,
dvs. en økning på 10 %. Gjennomsnittlig årsgebyr for
alle norske kommuner for 2014 er iht. KOSTRA
8 322 kr/år inkl. mva. Årsaken til at gjennomsnittsgebyret for bedreVANN kommunene er lavere, er at
andel store kommuner i forhold til antall små
kommuner er mye større enn for landsgjennomsnittet.

Prisen til abonnentene

Behov for gebyrøkninger
Investeringsbehovet i kommunene er stort for å oppnå
god standard på vann- og avløpstjenesten. For å
finansiere dette, må kommunene vedta økning i de
årlige gebyrene. Utviklingen av årsgebyrene de siste
fem årene viser realvekst i vanngebyrene på ca. 15 %,
og en realvekst i avløpsgebyrene på 23 %. Dette er i

samsvar med dokumentert større behov i avløp- enn i
vannsektoren. Abonnentene må imidlertid belage seg
på enda større gebyrøkninger for at kommunene skal
klare å oppnå god nok standard.

Utvikling av avløpsgebyrene
Figuren til høyre viser utviklingen
av avløpsgebyrene for de ulike
kommunestørrelsene for perioden
2010-2014, korrigert iht. konsumprisindeksen. Avløpsgebyrene for
kommuner med < 5000 innbyggere
tilknyttet ligger på ca. 6 500 kr/år,
og for kommuner med > 50 000
innbyggere tilknyttet på ca. 3 300
kr/år. For alle kommunegruppene
har det vært en stor økning i
gebyrene utover prisveksten.
Realøkningen av gebyrene for de
minste kommunene (< 10 000
innbyggere) har vært på 21 %
og de største kommunene
(> 10 0000 innbyggere) på
24 % siden 2010.
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Flere kommuner bør ta i bruk bedreVANN
Antall deltakerkommuner i bedreVANN øker jevnt år for år, og det var 81 kommuner som deltok
i 2014. Det er imidlertid langt fram til at alle landets kommuner har tatt i
bruk verktøyet som kan bidra til mer målrettet forbedring av
VA-tjenestene for innbyggere og næring. God VA-infrastruktur
er en forutsetning for utvikling og vekst i hele landet!
Det er et stort mangfold av kommuner som er med i
bedreVANN i dag. Det er store og små innlandskommuner med strenge rensekrav og det er
store og små kystkommuner med enklere
rensekrav. Det er også mange typiske
reiselivskommuner som er med, og som
har sine særegne utfordringer med
ujevn belastning over året.
Akershus og Rogaland har høyest andel
kommuner som bruker bedreVANN.
Deretter følger Østfold, Oppland og
Hedmark.

”Kartgrunnlag:
Statens kartverk
(cc-by-sa-3.0)”.

Deltakerkommuner i 2014
Kommuner som har deltatt tidligere
Fylkesvis deltakelse 2014
– antall kommuner:

Norsk Vann har som mål at ALLE
medlemskommunene skal ta i
bruk verktøyet – det er
nyttig for både små og
store kommuner!

Finnmark

0

Troms

2

Nordland

4

Nord Trøndelag

1

Sør Trøndelag

2

Møre- og Romsdal

3

Sogn- og Fjordane

1

Hordaland
Rogaland
Vest-Agder

5

Aust-Agder

2

Telemark

4

Vestfold

4

Buskerud

4

Oppland

6

Hedmark

6

Oslo

1

Akershus
Østfold
SUM

rette for kompetanseutvikling
og kunnskapsdeling.
Norsk Vann er en ikke-kommersiell
interesseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen skal
bidra til å oppfylle visjonen om
rent vann ved å sikre bransjen
gode rammevilkår og legge til

Norsk Vann eies av norske
kommuner, kommunalt eide vannog avløpsselskaper, kommunenes
driftsassistanser og noen samvirkevannverk. Norsk Vann representerer
360 kommuner med ca. 95 %
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av landets innbyggere. En rekke
leverandører, rådgivere mv. er
tilknyttede medlemmer.
Norsk Vann BA
Vangsvegen 143, 2321 Hamar
Tlf: 62 55 30 30
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